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POR QUE AS CRISES DE ASMA
PODEM AUMENTAR NO VERÃO?

O uso excessivo de ar condicionado e
ventiladores no verão para aliviar o calor se
relaciona bastante com as crises de asma,
pois
se
estes
aparelhos
não
forem
adequadamente
higienizados,
podem
espalhar ácaros, poeira, bactérias e fungos
pelo ar, fatores que ajudam a desencadear as
crises. Mesmo assim, é importante ficar
alerta em todas as estações. “As crises de
asma podem acontecer em qualquer época
do ano”, afirma a pneumologista Vanessa
Hartmann.
Principais fatores que contribuem para as
crises de asma
Segundo Vanessa, os principais deflagradores
são: ácaros (pequenos seres microscópicos
que habitam locais úmidos e quentes, como
tapetes, carpetes, sofás e cortinas), infecções
respiratórias e não utilizar os medicamentos
preventivos da asma. “Pessoas que possuem
asma previamente estarão mais sujeitas a
desenvolver crises e até mesmo infecções
respiratórias quando há contato com esses
deflagradores”, afirma.
Conforme explica a médica, quando a crise
de asma já está instalada, é necessário
procurar auxílio médico para tratamento. É
muito comum o uso de medicações orais que
reduzem a inflamação dos

brônquios, além dos broncodilatadores, que
aliviam o broncoespasmo (estreitamento das vias
aéreas que acontece em função da inflamação nos
“canos” da respiração). “Se há suspeita de infecção
associada, podem ser necessários medicamentos
antibióticos”, completa.
Tratamento, cuidados e atenção às crises de asma
De acordo com a especialista, é importante
manter o acompanhamento médico e utilizar os
medicamentos preventivos da asma também no
verão, se estes forem indicados, além de seguir os
cuidados já mencionados, como higienizar
ventiladores e filtros de ar condicionado
regularmente, para evitar que estes disseminem
poeira, ácaros, bactérias e fungos para o ar. “A casa
e o ambiente de trabalho também devem ser
limpos, arejados e ventilados”, afirma Vanessa.
A pneumologista enfatiza que as crises de asma
devem sempre ser levadas a sério, pois casos de
broncoespasmo grave podem levar a insuficiência
respiratória e até parada respiratória.
“Broncoespasmos severos podem exigir
intubação, uso de ventilação mecânica (aparelhos
para manter a respiração) e internação em
ambiente de UTI. Segundo o GINA, diretriz que
rege o tratamento mundial da asma, três pessoas
morrem por dia no Brasil devido a crises de asma.
Portanto, o assunto é sério e exige a devida
atenção”, conclui.

Dra. Vanessa Hartmann – PNEUMOLOGIA - Fonte: “Cuidados pela Vida “
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DOENÇAS RELACIONADAS A
DERMATITE ATÓPICA: POSSO TER?

Asma,
rinosinusite,
alergia
alimentar,
conjuntivite alérgica e esofagite eosinofílica.
Essas doenças também podem fazer parte da
vida do paciente com dermatite atópica. A
relação entre elas pode acontecer devido à
predisposição genética e a um desequilíbrio
imunológico chamado de inflamação tipo 2.
Trata-se de uma resposta exagerada do
sistema imunológico do paciente quando há
o contato com um elemento irritante ou
alérgeno, como poluição, fumaça de cigarro
ou até mesmo por estresse emocional.
A inflamação tipo 2, como causa comum a
essas comorbidades, pode fazer com que os
pacientes apresentem duas ou mais dessas
doenças. No corpo, cada uma delas se
manifesta de forma diferente: na pele, a
dermatite atópica e as alergias alimentares;
nos olhos, a conjuntivite alérgica; no pulmão,
relacionada à asma; no nariz, rinite alérgica e
rinosinusite
crônica;
e,
no
esôfago,
relacionada à esofagite eosinofílica.
Então é possível ter mais do que uma dessas
doenças? Sim, é o que os estudos
demonstram. Por exemplo, 50% das pessoas
com dermatite atópica têm asma e até 35%
com asma grave também apresentam
dermatite atópica.

Já cerca de 17% daquelas com rinosinusite crônica
com pólipos nasais têm dermatite atópica e 13%
dos pacientes com dermatite atópica também
recebem o diagnóstico de rinosinusite crônica.
Aproximadamente 50% dos pacientes com
rinosinusite crônica com pólipos nasais têm asma
grave e até 45% daqueles com asma grave também
têm rinosinusite crônica.
Por conta desse cenário de doenças associadas, o
controle dos sintomas apresentados pelos
pacientes é muito desafiador, sendo necessário e
importante o acompanhamento de uma equipe
multidisciplinar. “Essa equipe deve incluir
pneumologista, gastroenterologista,
oftalmologista, dermatologista e imunologista ou
alergista. Além disso, é de importância vital que o
dermatologista discuta a ocorrência de
comorbidades durante a consulta, alerte quanto à
sua prevalência, levante hipóteses para sua
presença e encaminhe o paciente para
acompanhamento de outros especialistas sempre
que julgar necessário”, afirma o dermatologista
Ricardo Romiti.
Além disso, por ser uma doença crônica e sem
cura, a dermatite atópica moderada a grave deve
ser acompanhada por um especialista, com
necessidade de tratamento contínuo e a longo
prazo a fim de evitar a progressão para estágios
mais graves da doença.

Fonte: https://www.entendadermatiteatopica.com.br/index.html
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POLIPOSE NASAL
Se você tem pólipos nasais, ou rinosinusite
crônica com pólipos nasais (RSCcPN), você
conhece o desconforto do nariz sempre entupido
ou escorrendo, perda do olfato/paladar
e pressão facial. Mas você sabia que avanços na
ciência estão mudando a maneira como
compreendemos essa doença?
Acesse
https://www.repenserespire.com.br/pólipos.html
e entenda mais sobre a Pólipos Nasais e os seus
tratamentos.
Fonte: https://www.repenserespire.com.br/polipos.html

DESAFIO - CAÇA-PALAVRAS
Encontre no caça-palavras, as palavras que estão em letra MAIÚSCULA no texto abaixo:

O Pólipo Nasal é um
crescimento anormal de tecido
no revestimento do nariz, que
se assemelha a pequenas uvas
ou lágrimas grudadas no
interior do nariz.
SINTOMAS:
CORIZA constante;
Sensação de NARIZ entupido;
Diminuição da capacidade de
OLFATO e paladar;
Dor de cabeça frequente;
Sensação de peso no rosto;
RONCO durante o sono.
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