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Os sintomas podem aparecer de tempos em tempos, ou 
seja, intermitente ou as vezes com bastante frequência, 
sintomas mais persistentes; portanto, tão importante o 
seguimento com o seu médico para avaliação desse 
controle dos sintomas e a necessidade de medicamentos e a 
dose correta para manter a proteção do paciente, evitando 
assim crises. 

No dia 23/03 conversamos um pouco através de uma Live 
pelo Facebook da ABRA-SP sobre “Mitos e Verdades sobre a 
Asma”. Hoje venho reforçar sobre o tema. 

Precisamos lembrar também que na infância, alguns 
sintomas podem chamar a atenção como tosse durante 
gargalhadas, brincadeiras e choro; e no adulto os sintomas 
durante a�vidade �sica podem ser reflexo de asma induzida 

Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas 
inferiores, que leva a uma hiper-responsividade brônquica, 
ou seja, uma inflamação exagerada das vias aéreas que 
ocasiona uma limitação variável do fluxo de ar, que costuma 
ser reversível. Palavras di�ceis para dizer que a asma é uma 
resposta exagerada do meu organismo dentro dos meus 
pulmões, o que leva a um estreitamento do canal de ar, com 
aumento de produção de muco e por isso passamos a ter 
sintomas como tosse, falta de ar, chiado no peito e dor para 
respirar. 

2) Asma é induzida por ingestão de leite! Não, o leite não 
causa asma! O que sabemos é que pacientes com quadros 
graves de alergia a proteína do leite de vaca do �po anafilaxia 
(a reação mais grave dentro alergia), podemos ter nesse 
contexto sintomas de broncoespasmo que são semelhantes 
aos sintomas de asma. Mas a alergia à proteína do leite de 
vaca (aplv) não gera muco ou crise de asma; portanto se você 
tem sintomas assim... está na hora de procurar um especialista 
para controlar sua asma adequadamente. 

Esses são alguns exemplos dentre várias dúvidas sobre o 
assunto! Estamos aqui para desmis�ficar e poder ajudar no 
conhecimento de uma doença tão comum, ainda muito 
negligenciada e “rotulada”. Não tenham vergonha de falar: 
“sou asmá�co”, tenham vergonha de não conseguir ter uma 
vida normal pelo fato de não tratar adequadamente sua 
doença. Procure ajuda e vamos nos unir para controlarmos 
todos os pacientes asmá�cos do nosso Brasil. 

pelo exercício, mas também de uma asma não controlada; 
assim, discuta sempre isso com seu médico. 

Grandes mitos que precisamos ressaltar:
1) Asma tem cura! Não! Asma não tem cura, asma é uma 
doença crônica, assim como hipertensão (“pressão alta”), 
diabetes; mas da mesma forma que essas outras doenças, a 
asma pode ter total controle se tratada corretamente. 

3) Bombinha vicia! Acho que esse é o maior mito dentro do 
assunto.... Não! Bombinha não vicia! Devemos lembrar que 
existem disposi�vos inalatórios diferentes para o 
tratamento de asma e que todos devem ser usados conforme 
prescrição médica e sempre checado, em consulta, a técnica 
que está sendo u�lizado; porque as vezes nos deparamos 
com pacientes que não estão controlados da doença, pois a 
maneira de administração do medicamento não está 
correta! Discuta sempre com o seu médico!!
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falta de ar e que, melhoram com inalação. Não é incomum

A DPOC

Para ser nosso  associado faça seu cadastro no site: 
www.abrasaopaulo.org 

E nos acompanhe em nossas mídias digitais: 
Facebook: «Associação Brasileira de Asmáticos»

Instragam: «abra.sp»

A mensagem da ABRA para os pacientes das duas doenças
é que o conhecimento que já se tem permite que os pacien-
tes mantenham uma vida produ�va e de convívio com a 
família. E a nossa orientação, é um vínculo constante com 
as equipes que os estão tratando.

de trabalho. Como esses fatores levam anos  para



AGENDA DE LIVES / VÍDEOS MENSAIS - ABRA 2021

16 DE MARÇO - ASMA E RINITE SÃO IGUAIS?

13 DE ABRIL - ASMA E VACINAS

18 DE MAIO - CONTROLE AMBIENTAL NO PACIENTE
COM ASMA E RINITE

08 DE JUNHO - ASMA E ASMA GRAVE

13 DE JULHO - ASMA E MEDICAÇÃO INALATÓRIA
DISPOSITIVOS

10 DE AGOSTO - EXERCÍCIOS RESPIRATÓRIOS NA
ASMA E RINITE

14 DE SETEMBRO - ASMA E DPOC

19 DE OUTUBRO - ASPÉCTOS PSICOLÓGICOS NA
ASMA E RINITE

09 DE NOVEMBRO - ASMA EOSINOFILICA

07 DE DEZEMBRO - POLIPOSE NASAL NA ASMA
E RINITE

Dra. Angela Honda

Dra. Zuleid D. L. Mattar

Dra. Danielle Kiertsman Harari

Dra. Yara A. M. F. Mello

Dr. Franco Martins Chies

Dra. Marília Leão / Dra. Vivian Xavier

Dr. José Roberto Megda Filho

Dra. Clara Sachetto Linhares

Dr. José Iunes Filho

Dr. Clóvis Eduardo Galvão

CRUZADA DE PREVENÇÃO À ASMA
03 À 07 DE MAIO DE 2021

SIMPÓSIO DE PREVENÇÃO À ASMA
23 DE JUNHO DE 2021

Nossas mídias digitais
Comemoração ao

‘’DIA NACIONAL DE COMBATE A ASMA’’

Nossas mídias digitais
Comemoração ao

‘’DIA MUNDIAL DA ASMA’’



O protocolo clínico e diretrizes farmacêuticas 
(PCDT) de asma foi atualizado pela última vez em 
2013.

Você sabe o que é PCDT?
 

Isso significa que para as doenças com progra- 
mas de tratamento fornecido pelo Estado, com  
um PCDT completo e atualizado o médico po- 
derá se orientar e escolher o que for melhor 
para cada paciente, sempre seguindo o que 
está no protocolo.

respectivas doses adequadas e os mecanismos 
para o monitoramento clínico em relação à 
efetividade do tratamento e a supervisão de 
possíveis efeitos adversos. 

Um PCDT tem o objetivo de estabelecer clara- 
mente os critérios de diagnóstico de cada doença, 
o algoritmo de tratamento das doenças com as res-  

Por outro lado, quando o PCDT está desatualizado, o médico fica limitado ao que está no protocolo, 
não podendo prescrever tratamentos que não estão contemplados no documento.

Precisamos mudar isso! Por isso, a ABRA e a Colabore com o Futuro criaram a campanha  #AtualizaAsma

Desde 2013, vários tratamentos inovadores para asma foram lançados no mercado. No entanto, eles não 
fazem parte do PCDT de asma, e não são prescritos pelos médicos para os pacientes.
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Redação Folha Vitória

Outono aumenta a incidência 
de asma, pneumonia e alergias

Quem te
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