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13 DE JULHO - ASMA E MEDICAÇÃO INALATÓRIA/DISPOSITIVOS
Dra. Angela Honda
10 DE AGOSTO - EXERCÍCIOS RESPIRATÓRIOS NA ASMA E RINITE
Dra. Vivian Bertoni Xavier
14 DE SETEMBRO - ASMA E DPOC
Dr. José Roberto Megda Filho
19 DE OUTUBRO - ASPECTOS PSICOLÓGICOS NA ASMA E RINITE
Dra. Clara Lucia Sacchetto Linhares
09 DE NOVEMBRO - ASMA EOSINOFÍLICA
Dr. José Luiz Iunes Filho
07 DE DEZEMBRO - POLIPOSE NASAL NA ASMA E RINITE
Dr. Clóvis Eduardo Santos Galvão
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NOVO PCDT DE ASMA
A atualização do PCDT com tratamentos inovadores que
foram lançados no mercado é fundamental para a qualidade
de vida dos pacientes. O processo pode garan r que os
médicos do SUS prescrevam a terapia mais adequada para
cada caso.
“O PCDT de asma foi atualizado pela úl ma vez em 2013. De
lá para cá, várias outras drogas surgiram, principalmente
para asma grave”, aﬁrma o pneumologista José Roberto
Megda Filho. “Estes pacientes têm maior risco, por exemplo,
de internação, de procurar um atendimento de emergência
e, neste atual cenário, de apresentar complicações pelo
novo coronavírus”, acrescenta o médico.
Es ma-se que, no Brasil, mais de 20 milhões de pessoas
convivam com a asma. Entre os pacientes asmá cos, cerca
de 10% possuem a forma mais grave da doença. A asma não
tem cura, mas é controlável se tratada corretamente.

Consulta Pública ouve pacientes sobre atualização do
tratamento para asma no SUS
Campanha #AtualizaAsma incen va par cipação no processo
que pode garan r acesso a medicamentos mais eﬁcazes.
O Ministério da Saúde vai atualizar o Protocolo Clínico e
Diretrizes Terapêu cas (PCDT) para asma no SUS. A Conitec Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
Sistema Único de Saúde realiza, até 15 de junho, a consulta
pública para ouvir a opinião dos pacientes e sociedade sobre
as tecnologias que devem ser incluídas.

“Hoje no Brasil menos de 33% dos pacientes fazem uso
con nuo dos medicamentos para o controle da doença e
somente 12, 4% tem sua asma controlada. Dentre as causas
para essa falta de adesão está a diﬁculdade ao acesso.
Entendemos que é fundamental a incorporação no SUS de
todas as classes de medicamentos hoje conhecidos para o
tratamento da asma”, diz a Dra. Zuleid Linhares Ma ar,
responsável pelas Polí cas Governamentais da ABRA-SP,
Associação Brasileira de Asmá cos.
Mais detalhes sobre a Consulta Pública nº 39 e a campanha
#AtualizaAsma podem ser conhecidos no portal
https://www.atualizaasma.com

Notícias sobre o Novo Protocolo Clínico e DiretrizesTerapêuticas (PCDT) de medicamentos para a ASMA
No início de 2021, a campanha #Atualizaasma deu seguimento ao grande trabalho desenvolvido.
Além do material rela vo à campanha, foram desenvolvidos
materiais pontuais para as consultas públicas abertas neste
ano. Todos os materiais rela vos à campanha/movimento
podem ser acessados nas redes sociais da ABRA (Facebook
“Associação Brasileira de Asmá cos“ e Instagram “ASMA.SP”).
Todos com a assinatura “ #Atualizaasma”.
Desde o início do ano, foram propostas pela CONITEC 4
consultas públicas sobre medicamentos para asma. Essas
consultas públicas são resultantes do intensivo trabalho da
ABRA em atualizar o PCDT de ASMA.
Nos meses iniciais do ano, a ABRA enviou o cios a CONITEC,
SAES e CONAS com o obje vo de apresentar sua posição em
relação as recomendações da CONITEC em relação a

incorporação das novas tecnologias avaliadas pela Comissão.
Após quase um ano de a vidades o Movimento Atualiza
ASMA ganha notoriedade e alcança parte dos seus
resultados.
Após o empenho da ins tuição em desenvolver parcerias,
engajar a população no processo decisório e sensibilizar o
governo sobre a importância da atualização e ampliação do
PCDT de asma, em 2021 a CONITEC iniciou o processo
público dessa atualização.
Até abril de 2021, foram publicadas 04 consultas públicas
que proporcionarão a atualização do PCDT.
A ABRA segue engajando a sociedade, mobilizando
gestores e parlamentares para que um PCDT amplo e
atualizado seja disponibilizado.

QUANDO FALTA O AR
Dr. Frederico Fernandes
Médico Pneumologista do HC-FMUSP

Sabe aquela sensação de que não temos mais a mesma
energia que nhamos no passado? Quem já não passou por
isso: Se lembrar do quanto o corpo conseguia fazer e achar
que hoje a capacidade sica está menor do que antes era.
Apesar de ser uma queixa comum nos corredores, muitas
vezes esse problema não chega aos ouvidos dos médicos. Aﬁnal,
pensa o paciente, isso é normal conforme os anos vão passando.
No entanto ao sen r cansaço ou falta de fôlego progressiva,
ou seja, que piora com o tempo, pode estar se manifestando
um sintoma de uma grave doença pulmonar. A DPOC.
DPOC que é a sigla para Doença Pulmonar Obstru va
Crônica é uma condição pulmonar que compreende a
bronquite crônica e o enﬁsema. Na maioria das vezes é
consequência de anos de uso do cigarro, mas outras exposições
como forno a lenha ou gases tóxicos no ambiente do trabalho
também podem causar essa condição.
Como a lesão pulmonar causada pelo cigarro acontece
lentamente, a DPOC costuma aﬂigir pessoas idosas. O principal
sintoma é a dispnéia, falta de ar, que aparece ao realizar a vidades
sicas. No início apenas grandes esforços como subir escadas,

ladeiras ou carregar peso desencadeiam o sintoma, mas
conforme a doença progride, o desconforto pode aparecer
mesmo nas mínimas a vidades.
Quem é acome do pela DPOC pode apresentar tosse,
geralmente ma nal e com produção de catarro, e sensação
de peito cheio ou sensação de ronco no pulmão durante a
respiração. Conforme a doença progride, especialmente se
con nua exposto ao cigarro, o pulmão perde a capacidade
de oxigenar o sangue adequadamente, fazendo com que o
paciente necessite usar um cilindro ou concentrador de
oxigênio durante todo o dia.
O diagnós co da DPOC é muito simples. Um exame
chamado ESPIROMETRIA que é a medida de como está a
função do pulmão deve ser solicitado. Este exame dura entre
20 e 30 minutos e é muito seguro.
Quanto ao tratamento, o mais importante é parar de
fumar. Quando se deixa esse vício de lado a função do pulmão
melhora inicialmente e, depois, a doença para de evoluir. Até
poucos anos atrás não exis am opções de tratamento
eﬁcazes para a DPOC. A realidade hoje é diferente. Novas
medicações inalatórias conseguem melhorar a capacidade de
realizar as a vidades sicas, diminuem a falta de ar. Existem
também opções de medicamentos para estabilizar a doença
e diminuir o risco de crises ou exacerbações.
Quando falta o ar, converse com seu médico. O diagnós co de
DPOC é simples e existem recursos para trazer o fôlego de volta.

Mudanças na liberação de medicação para ASMA no rol da ANS
NOVAS TERAPIAS PARA OS PACIENTES COM ASMA GRAVE
“Omalizumabe, Mepolizumabe e Benralizumabe”
A cobertura desses medicamentos será através de Diretriz
de U lização Técnica (DUT), para casos de asma grave alérgica
e asma grave eosino lica.
O paciente deve estar incluído em critérios para o fornecimento da medicação e atestar algumas situações.
As orientações das Diretrizes sobre ASMA GRAVE, orientam sobre
os medicamentos:
Omalizumabe - Incorporação do medicamento para o
tratamento da ASMA ALÉRGICA GRAVE.
Mepolizumabe e benralizumabe - Incorporação do medicamento para o tratamento da ASMA EOSINOFÍLICA GRAVE.
As regras são descritas abaixo:
TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA OU SUBCUTÂNEA
ASMA ALÉRGICA GRAVE
1. Cobertura obrigatória do medicamento Omalizumabe
para o tratamento complementar da asma alérgica grave,
quando preenchidos todos os seguintes critérios:
– asma não controlada, apesar do uso de cor coide inalatório
associado a beta 2 agonista de longa duração;
– evidência de sensibilização a pelo menos um aeroalérgeno

perene documentada por teste cutâneo de puntura ou
dosagem de IgE sérica especíﬁca in vitro; e
– IgE sérica total, antes do início do tratamento, maior ou
igual a 30 UI/ml; e
– uso con nuo de cor coide oral para controle da asma nos
úl mos 6 meses ou 3 ou mais exacerbações asmá cas
necessitando de tratamento com cor coide oral no úl mo ano.
TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA OU SUBCUTÂNEA
ASMA EOSINOFÍLICA GRAVE
1. Cobertura obrigatória dos medicamentos Benralizumabe
ou Mepolizumabe para o tratamento complementar da asma
eosino lica grave, quando preenchidos todos os seguintes
critérios:
–asma não controlada, apesar do uso de cor coide inalatório
associado a beta 2 agonista de longa duração; e
–contagem de eosinóﬁlos maior ou igual a 300 células/microlitro nos úl mos 12 meses;
uso con nuo de cor coide oral para controle da asma nos
úl mos 6 meses ou 3 ou mais exacerbações asmá cas.
É uma grande conquista para a população de portadores de
asma grave eosino lica e alérgica (cerca de 3% da população
de asmá cos). Tais pacientes só nham acesso a essas medicações por via judicial ou pagando. Tais medicamentos são
de alto custo.
Associação Brasileira de Asmá cos

