
Nº 64 - Setembro / Outubro / Novembro - 2017

Última palestra ABRA/SP 
do 2º Semestre - 2017

Local das palestras: Universidade UNIP  
R. Apeninos, 267, Próx. Metrô Vergueiro

das 10:00 às 12:00h

17 A
nos

25 DE NOVEMBRO

Dra. Vera Lúcia S. Alves

GESTÃO ABRA/SP 2017 / 2018

Aos Associados e Público em geral

A ABRA/SP tem como principal objetivo educar e orientar o paciente asmático com relação ao controle e 
eventuais soluções para as  crises provenientes das doenças Asma e Rinite. Aproveitem todas as informações 
contidas neste informativo e se desejarem poderão consultar nosso novo site: www.abrasaopaulo.org

Caso queiram, poderão enviar os questionamentos através dos E-mails e telefones a seguir: 

info@sbasp.org.br  marisemartino@gmail.com   e 

( 11 ) 5549-8199 e 3501-8854

Alameda Iraé, 620 conj. 103 - Moema - São Paulo/SP
Cep 04075-903 - Tels (11) 5549-8199 / 800 773 8199

 - www.abrasaopaulo.orginfo@abrasaopaulo.org.br
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A Asma grave é uma das modalidades da Asma e 

corresponde a 10 % dos pacientes.
 

Asma é uma das condições crônicas mais comuns, 

acometendo cerca de 235 milhões de pessoas no mundo 

todo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Estima-

se que, no Brasil, quase 40 milhões de pessoas convivam 

com a asma.

Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e 

Tisiologia, cerca de 10 a 15% dos pacientes com asma 

grave não conseguem controlar a doença com 

medicamentos convencionais, que são mais eficazes 

àqueles que apresentam os tipos leve e moderado. No 

Brasil, os asmáticos graves chegam a procurar 15 vezes 

mais hospitais do que os outros pacientes, e são 

hospitalizados 20 vezes mais.

 Para classificar a gravidade da asma, o médico considera a 

análise clínica juntamente com os resultados dos exames. 

Determinar o quão grave é a asma auxilia o médico a 

escolher o melhor tratamento. Além disso, a gravidade da 

asma pode alterar com o passar do tempo, necessitando 

um reajuste da medicação.
 

Para controlar a asma, habitualmente utilizamos 

corticoides inalatórios, broncodilatadores  de longa ação, 

antileucotrienos e por vezes, corticoides orais. Para o 

resgate, ou seja, para sair da crise, utiliza-se os 

broncodilatadores de ação rápida.

Consideram-se graves os pacientes que apesar de fazerem 

uso de todas as classes  de medicamentos preconizados,  

ainda não conseguem o controle efetivo da doença.

O paciente portador de asma grave de difícil controle 

muitas vezes precisa,  ainda, utilizar medicamentos para 

diminuir os níveis de IgE ( Imunoglobulina E) . Esses são 

medicamentos biológicos e devem ser aplicados em 

ambiente hospitalar.
  

ASMA GRAVE

Dra. Zuleid Dantas Linhares Mattar
Vice presidente ABRA/SP  e 

Diretora do Depto. de Relações Internacionais

A principal causa da asma é a alergia respiratória 

que tem como grande vilão o ácaro da poeira 

domiciliar.

Tapetes, cortinas, colchões, mofos, ambientes 

mal ventilados criam condições muito 

favoráveis para proliferação dos ácaros

Vários trabalhos científicos provam que alguns 

cuidados simples com  ambientes podem 

melhorar substancialmente o quadro dessa 

doença

DICAS IMPORTANTES PARA TORNAR O 

AMBIENTE MAIS ADEQUADO PARA O 

ASMÁTICO E O ALÉRGICO

s Deixe o ambiente de convívio diário, 

principalmente o quarto, bem limpo e 

arejado.
s A limpeza deve ser diária com aspirador 

de pó (de preferência que possua filtro 

HEPA) e pano úmido, sem produtos com 

cheiro forte.
s Não usar vassouras, pois espalham a 

poeira fina que ficará em suspensão e 

voltará a se depositar.
s Retire tapetes, carpetes e cortinas, 

almofadas, estantes com livros, bichos 

de pelúcia e cobertores, enfim, tudo o 

que facilite o acúmulo de pó.
s U s e  n o  c o l c h ã o  e  t r a v e s s e i r o 

revestimentos de plástico ou capas 

especiais com tecidos impermeáveis às 

partículas capazes de causar alergias.
s Não fume no ambiente do alérgico
s Mantenha o ambiente sempre bem 

arejado
s Evite animais em casa

O GRANDE VILÃO DA ASMA PODE ESTAR 
DENTRO DA SUA PRÓPRIA CASA

Dra Yara Arruda M. F. Mello
Diretora do Depto Saúde Escolar/

Ações específicas na prevenção da Asma



Bombinhas, conheça melhor este tabú...

marisemartino@gmail.cominfo@sbasp.org.br

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias 

aéreas inferiores (brônquios e bronquíolos) que não tem 

cura, porém, tem controle. O seu tratamento baseia-se no 

controle ambiental, na administração de medicamentos 

antiinflamatórios de manutenção, por um período 

prolongado e, no uso de broncodilatadores para alívio dos 

sintomas. Os antiinflamatórios mais potentes são os 

corticosteróides. Os broncodilatadores apenas relaxam a 

musculatura dos brônquios di latando-os, com 

conseqüentemente alívio dos sintomas (tosse, chiado, 

aperto no peito e falta de ar). Esses medicamentos, não 

tratam a causa da doença, a inflamação das vias aéreas, a 

qual tende a piorar, deixando-as hiperreativas e cada vez 

mais sensíveis a diversos estímulos, tais como: pó 

doméstico, fungos, mudança de temperatura, irritantes 

(perfume, cigarro, inseticida, produtos de limpeza, etc.). 

A medida que iniciamos o tratamento correto, com um 

medicamento antiinflamatório, a inflamação passa a ser 

controlada e os sintomas tendem a desaparecer. 

É importante entender o conceito da doença, pois, 

embora os sintomas melhorem rapidamente, a inflamação 

demora meses ou anos para ser totalmente controlada e 

por isso, o medicamento antiinflamatório deve ser 

mantido diariamente, mesmo na ausência de sintomas.

Atualmente existe um consenso de que a melhor forma 

de administrar medicamentos antiinflamatórios e 

broncodilatadores na asma é por via inalatória. Quando o 

paciente inala um medicamento, utilizamos uma dose 

muito menor de medicamento, atingindo mais 

rapidamente e em maiores quantidades as vias aéreas, 

atuando assim diretamente sobre as áreas inflamadas e 

contraídas. Além disso, os medicamentos inalados tem 

uma menor absorção pelo resto do organismo e portanto, 

menos efeitos colaterais. Assim, os corticosteróides e 

broncodilatadores inalados são muito seguros, sendo hoje 

o tratamento de escolha após orientação correta.

Existem várias formas de se administrar medicamentos 

inalatórios, as mais utilizadas são:

1-Nebulização – através da inalação comum, podemos 
administrar broncodilatadores e antiinflamatórios, porém, 
as opções de medicamentos disponíveis são poucas e os 
broncodilatadores, por serem medicamentos de alívio 

Dr. José Eduardo Delfini Cançado
Pneumologista, Doutor pela FMUSP

dos sintomas, devem estar sempre com o paciente, o que 
se torna difícil com o inalador. Assim, a inalação hoje é 
mais utilizada para aqueles pacientes que apresentam 
dificuldades de coordenação para usar medicamentos 
através das “bombinhas”.

2-Nebulímetros – mais conhecidos como bombinhas, 
c o n t é m  o  m e d i c a m e n t o ,  q u e  p o d e  s e r  u m 
antiinflamatório ou um broncodilatador ou, ambos juntos 
e, um gás propelente. É prático, portátil porém, depende 
da coordenação do paciente para utilizá-lo de forma 
adequada e assim, aumentar a quantidade de 
medicamento absorvido pelas vias aéreas. Sempre que o 
medicamento for um antiinflamatório (corticosteróide), a 
“bombinha” deve ser acoplada a um espaçador, o qual é 
um intermediário, que diminui a velocidade do jato, 
aumenta a deposição do medicamento nas vias aéreas, 
diminuindo sua deposição na boca e assim, seus efeitos 
colaterais. Portanto, “bombinhas” não são todas iguais e 
não fazem mal ao coração. O que freqüentemente 
acontece, é que o asmático só utiliza broncodilatador. Não 
tratando a inflamação, as vias aéreas se tornam mais 
sensíveis, os sintomas mais persistentes e graves e, muitas 
vezes, o paciente abusa no uso da “bombinha” 
broncodilatadora, a qual como efeito colateral, pode 
ocasionar tremores e palpitações se utilizada em excesso.

3-Inaladores de Pó Seco – também práticos e portáteis, se

semelhantes as “bombinhas” porém, contém um antiinfla-

matório ou um broncodilatador ou ambos na forma de pó

e não necessitam de tanta coordenação motora para sua 

utilização. Existem vários dispositivos inalatórios de pó 

seco, os mais conhecidos são: o diskus, o turbuhaler, o 

pulvinal e o aerolizer.  Cada deles apresenta vantagens e 

desvantagens cabendo ao paciente, juntamente com seu

médico escolher o melhor dispositivo.

Assim, deve ficar claro que o tratamento da asma 
baseia-se no controle ambiental, associado ao uso de um 
antiinflamatório, geralmente um corticosteróide 
inalatório, com ou sem broncodilatador, de manutenção 
e, um broncodilatador de ação rápida, também inalatório, 
para alívio dos sintomas. Procure seu médico, vocês dois 
juntos poderão escolher os melhores medicamentos e 
dispositivos inalatórios para o seu caso.

ABRA/SP



necessário o tratamento da rinite. 
Já sabemos de informações anteriormente publicadas 

no nosso jornal trimestral “ Conviver bem com a Asma “ 

que a rinite e asma são doenças inflamatórias crônicas e, 

em vista disso, o tratamento básico é com antinflamatórios 

inalatórios, seja depositado no nariz, seja nos brônquios. 
Os antiinflamatórios mais importantes são os corticóides; 

eles podem ser utilizados em forma de pó e gás. 
Estas informações estão contidas no nosso livreto «Asma-

Dicas para uma convivência saudável “, o qual deveria ser 

sempre consultado em caso de dúvida.

                    Dr. José Roberto Jardim
                Diretor Científico ABRA/SP
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