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O ciclo de palestras da ABRA SP teve início no dia 11 de março e
trouxe como temas Asma na Infância: Auto manejo, Aspectos
Emocionais na Asma e Controle do Ambiente.
A asma é uma doença inflamatória crônica e tem como
principais sintomas falta de ar, chiado, tosse e aperto no peito.
Sabemos que diversos fatores são causadores da doença sendo
eles alérgicos, irritantes, condições climáticas, infecções
respiratórias por vírus, interações medicamentosas inadequadas e
fatores psicológicos (emoções, pensamentos/crenças e
comportamentos).
O objetivo das palestras foi possibilitar aos pacientes e familiares
a importância de conhecer os gatilhos ou fatores desencadeadores
da doença e refletir sobre o desenvolvimento de estratégias e
recursos adequados para o cuidado e manejo da asma.
Fabiane Matias - Diretora Depto Psicologia ABRA-SP

IMPORTÂNCIA DA PSICOTERAPIA NO
AUTO-MANEJO DA ASMA
A asma é uma doença fisiológica caracterizada
pela inflamação persistente das vias aéreas, que
resulta em redução ou obstrução no fluxo de ar e
desencadeia sintomas como falta de ar, chiado, tosse
e aperto no peito.
Sabemos que diversos fatores são causadores da
doença sendo eles alérgicos, irritantes, condições
climáticas, infecções respiratórias por vírus,
interações medicamentosas inadequadas e fatores
psicológicos (emoções, pensamentos/crenças e
comportamentos).
Doenças como a asma, que impõem dificuldades
e limitações à rotina, prejuízo da capacidade
funcional, alteração da imagem corporal e que têm
influência direta na autoestima e na qualidade de
vida do paciente são, por si sós, intensa fonte de
sofrimento e despertam diversas reações emocionais
que vão desde tristeza, angústia, medo,
autodepreciação, ansiedade, negativismo,
alterações do humor, irritabilidade e até sintomas
depressivos.
O acompanhamento psicoterapêutico tem papel
importante no tratamento da doença uma vez que
permite um olhar integral para o paciente.
O espaço de escuta, reflexão e apoio, oferecido
na psicoterapia, permite ao paciente conhecer e
compreender seus conflitos, tensões emocionais,
sentimentos, bem como a forma e a intensidade
como estes aspectos participam e impactam na sua
vida e refletem na sua doença.
A psicoterapia cria a possibilidade de expressão
de sentimentos como raiva, medo, angústias,
desesperança e de pensamentos e crenças negativas
e limitantes que geram sofrimento ao paciente.
Quando não elaborados de forma adequada, os
fatores psicológicos geram estresse contínuo,
sobrecarga emocional e potencializam o processo de
adoecimento seja como disparador de crises, seja
como limitante da capacidade de adaptação do
paciente à doença e ao seu tratamento.
Desta forma, a intervenção psicológica permite
ao paciente conhecer a sua dinâmica emocional e
mobilizar recursos de enfrentamento adequados às
situações. Com maior clareza e controle das suas
emoções o paciente melhora também a percepção e
a capacidade avaliativa do seu quadro utilizando, de
forma adequada, as orientações médicas para
controle e prevenção de agravamentos.

Depoimento de Associado
Tenho 55 anos, associado da ABRA-SP, sempre
acompanhando a evolução desta tão importante
Associação junto aos Asmáticos; lamento não poder
participar de seus eventos, em função de compromissos,
envio-lhes um testemunho como forma de colaboração.
Sempre morei em São Paulo, capital, onde cheguei aos
5 anos; houve períodos onde residi fora de lá (FortalezaCE, por 03 e Caraguatatuba-SP, por 05 anos) entres 25 e 35 anos.
Durante este período tive poucas "crises", indo aos
Hospitais p/aplicação das Inalações/medicamentos, era
dependente da utilização das "Bombinhas" (Aerolin, etc.),
que as preveniam.
Ao retornar a São Paulo-Capital e ficar por 20 anos,
mesmo com acompanhamento de bons Médicos e do
EXCELENTE trabalho realizado pelo Instituto de Pneumo
do Hospital da Escola Paulista de Medicina e também do
Departº de Pneumo do Hospital das Clínicas, acometiamme as crises, principalmente nestas épocas (Outono até
final do Inverno).
Em algum momento, nestes anos, um Médico me disse:
"O Senhor não quer ter crises ou uma velhice triste, saia
de São Paulo pois, em seu caso, os agentes alergênicos
(mudanças radicais de temperatura, frio intenso, poluição,
fungos, surtos de gripes, Stress, etc), certamente irão piorar
sua condição e, mesmo que a evolução clínica/médica

Jefferson Carvalho

num futuro breve venha a minimizar seus efeitos , as
consequências em seu corpo poderão ser graves e
irreversíveis.
Ano passado resolvi seguir seu conselho, vindo a morar
na cidade do Guarujá-SP.
Após minha chegada, em pleno inverno, já deixei de
ter as crises e/ou necessidade de ingerir/aspirar os
medicamentos indicados para prevenção e, até hoje,
JAMAIS busquei um ambulatório para realização de
Inalações emergenciais.
Ainda faço uso de 01 medicamento - ALENIA Laboratório ACHÉ, do qual sou participante do programa
"CUIDADOS PELA VIDA", que me dá uma condição de
mais de 50% de desconto em sua compra.
Contudo, utilizo 01 cápsula a cada 03 ou 4 dias, às
vezes 01 por semana; no verão, fiquei mais de 30 dias sem
usá-lo, fazendo-o quando "pressentia" uma leve
dificuldade no respirar (geralmente, após banhos
prolongados de mar, cervejas geladas, etc).
Enfim, esta decisão foi para mim muito dificil, mas
absolutamente necessária e, hoje, fico feliz por tê-la
tomado; minha querida Capital, doravante, será objeto
apenas de visitas eventuais, e RÁPIDAS....
Agradeço-lhes e parabenizo-os, uma vez mais, pelas
iniciativas em prol da melhoria da saúde de pessoas.

Vamos cuidar da asma grave nas crianças ?
Falta de ar, tosse, chiado no peito, despertares noturnos... Se
você se identificou com algum desses sintomas – ou identificou
os sinais em seu filho – talvez seja hora de repensar os cuidados
que ele está recebendo para combater a asma.
Após o susto com as primeiras crises, muitas famílias acabam
se acostumando com os sintomas da asma, e passam a acreditar
que o filho já está “o melhor possível”. Mas a presença de sinais
apenas mostra que a asma não está sob controle e que o
tratamento requer cuidados adicionais. “A asma só está
controlada quando a criança não manifesta nenhum sintoma. As
crianças e pais não podem se acostumar com tosse, chiado ou
falta de ar”, revela o Dr. Paulo Pitrez, pneumologista pediátrico e
professor da Faculdade de Medicina da PUC-RS.
O médico explica que a vida das crianças com asma tem que
ser absolutamente normal e que, para isso, pais e médicos
devem buscar o controle da doença. “Medo de correr ou

brincar, dias sem poder ir para a escola e os pais para o
trabalho... Isso não precisa ser parte da vida de nenhuma
família”, ressalta Dr. Pitrez.
Por isso, se seu filho está com dificuldade no controle dos
sintomas, converse com o pediatra e avalie o encaminhamento
para um pneumologista ou alergologista pediátricos. Além disso,
vocês podem avaliar a visita a um Centro de Referência para o
Tratamento da Asma. Existem diversos no Brasil, geralmente
ligados a universidades e hospitais.
Fonte: Entrevista realizada em agosto de 2016 com o Dr. Paulo
Pitrez, pneumologista pediátrico e professor da Faculdade de
Medicina da PUC-RS. CMR-RS 20.324. Íntegra da entrevista
disponível em http://asmagrave.novartis.com.br/vamoscuidar
http://asmagrave.novartis.com.br/vamoscuidardaasmagrave/.

