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Amigos dos Portadores de Asma e Rinite

I - Introdução:
O Projeto Amigos dos Portadores de Asma e Rinite é um Projeto de
Responsabilidade Social idealizado pela Associação Brasileira de Asmáticos
– Regional São Paulo e voltado para crianças, adolescentes e suas famílias,
bem como agentes comunitários e educadores, com o objetivo de orientar,
educar e informar o maior número possível de pessoas como tratar a Asma e
Rinite, a adesão completa ao tratamento e desmistificar conceitos errados
sobre a doença que inibem os pacientes de levar uma vida normal.
Estima-se que 20% da população mundial sofre com Asma e Rinite e que o
paciente e sua família bem orientados podem ter uma qualidade de vida
normal.
A SBA-SP entende que além de orientação do público alvo, poderá
disseminar orientações e informações importantes para o tratamento e
controle da Asma.

II - Objetivos:
Objetivos Gerais:
. Inserir o Projeto “ Amigos dos Portadores de Asma e
Rinite” nos programas co- financiados pela SEADS;
. Inserir o projeto em referência em instituições que priorizam programas
sociais.
Objetivos Específicos:
. Desenvolver ações específicas, oferecendo ao público
alvo, educação e orientação sobre Asma, de forma que
possam ter melhor qualidade de vida;
. Proporcionar orientação de controle ambiental, uso
correto de medicação bem como auto manejo da
Asma;

3

III- Público Alvo
. Educadores, cuidadores, alunos, famílias de
alunos e adolescentes;

IV – Metodologia
.

A ação será desenvolvida com apresentação de
vídeos sobre Asma, acompanhada de palestras
esclarecedoras e debates com médicos das
Sociedades Científicas apoiadoras e SBA-SP;

.

Distribuição de material educativo para o público
alvo

. A participação dos médicos envolvidos com o projeto
e o público alvo é de fundamental importância para que
o projeto alcance seu objetivo, que é educar e orientar
o paciente asmático e seus familiares para uma melhor
qualidade de vida;
. Através do envolvimento e do trabalho da família, dos
educadores e cuidadores todos os temas propostos no
projeto ganharão uma amplitude maior e surtirão
melhores resultados;
. O conteúdo será gerado pela Associação Brasileira de
Asmáticos – SP, juntamente com as Sociedades
Científicas de Alergia, Pneumologia e Pediatria;

V - Período de Execução do Projeto
. De 01 de Janeiro de 2007 à 31 de dezembro de 2007.
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VI - Recursos Humanos
. Alergologistas – Pneumologistas – Pediatras
. Professores de Educação Física
. Fisioterapeutas

VII – Recursos Materiais
Materiais necessários planejados pelo “Projeto Amigos dos Portadores de
Asma e Rinite “:
. Livreto de Dicas “ Asma de A – Z “ ;
. Gibi Bronquiobill
. Apresentação filme Bronquiobill

VIII - Parcerias
A Associação Brasileira de Asmáticos – SP e Secretaria Estadual de
Assistência Social poderão ter como parceiros:
.
.
.
.
.

Secretaria da Educação;
Secretaria de Saúde;
Indústria Farmacêutica e de Equipamentos;
Instituições particulares de Ensino;
Empresas que desenvolvem programas Sociais;

IX - Avaliação
As ações terão enfoque educativo e informativo acerca do tratamento da
Asma, do controle ambiental e uso correto de medicamentos.
Poderá ser utilizados questionários como ferramentas de avaliação.
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X – Lançamento do Projeto
“ Amigos dos Portadores de Asma e Rinite “
PROJETO PILOTO
Data: 25 de setembro de 2004.
Local: ASSINDES – São Paulo
Palestra para pacientes e seus familiares, assistentes comunitários,
responsáveis de creches, educadores e cuidadores.

Palestrantes:
Dra. Yara Marques Figueiredo Mello – Diretora Depto. Saúde Escolar e Ações
Específicas na prevenção da Asma;
Dra. Zuleid Dantas Linhares Mattar – Presidente ABRA-SP
Dra. Elza do Carmo Cabral – Diretora ABRA-SP
Lançamento Oficial no Estado de São Paulo:
21 de Junho de 2005 – Em comemoração ao Dia Nacional de Prevenção e
Combate à Asma.
Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Ennio Voss
Av. Portugual, 1220 – Brooklin

XI - Divulgação do Projeto
O Projeto Amigos dos Portadores de Asma e Rinite está sendo divulgado
pela ABRA-SP com o apoio da SEADS – Secretaria Estadual de Assistência
e Desenvolvimento Social.
Se a empresa patrocinadora do projeto tiver uma assessoria de imprensa, a
mesma deverá trabalhar em conjunto com a assessoria da Associação
Brasileira de Asmáticos – SP, de forma que todos falem a mesma linguagem.

ABRA-SP
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