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Nesta edição fornecemos mais detalhes e nas futuras edições informaremos as datas defini�vas das LIVES.
Informamos a seguir os meses e os temas relacionados, sobre os quais os associados ou todos envolvidos com 
o tema Asma poderão fazer suas perguntas e �rar dúvidas junto aos médicos especializados presentes.
As LIVES poderão ser acionadas através do nosso Facebook «Associação Brasileira de Asmá�cos» 

Caro Associado, conforme mencionamos em edições anteriores a ABRA/SP realizará as LIVES no Facebook.

 

No próximo mês de maio realizaremos um Simpósio aberto ao público com a par�cipação dos nossos 
profissionais voluntários para responder perguntas ou �rar dúvidas sobre os temas  Asma e Rinite.
Teremos a presença de :
Dra. Zuleid Ma�ar falando sobre Asma e Rinite;
Dra. Yara Mello falando sobre Asma e Rinite e como controlar o ambiente do asmá�co;
Dr. Bernardo Kiertsman falando sobre Asma na infância;
Dr. Franco Chies Mar�ns falando sobre Asma;
Dra Vera e Dra Marisa falando sobre Exercícios Respiratórios na Asma e Rinite.

LIVES ABRA/SP - 2019



endovenoso, intramuscular e oral em 
alta dose. Asmá�cos graves permane- 
cem o uso por semanas ou meses, até 
con�nuamente. Os cor�coides são 
m e d i c a m e n t o s  q u e  re a l m e n t e 
controlam e tratam a asma, porém em 
alta dose apresentam efeitos colaterais 
importantes a longo prazo, como obesi- 
dade, catarata, osteoporose, alterações 
do humor, deficiência do crescimento 
e das adrenais.

O obje�vo principal dos novos 
medicamentos é poupar o asmá�co dos 
cor�coides em alta dose e seus efeitos, 
por meio da redução das crises. Os 
novos medicamentos são chamados 
“biológicos” ou “imunobiológicos”.

Os biológicos são an�corpos produ- 
zidos em laboratório, que agem 
diretamente nas células que causam as 
crises e a asma. Uma dessas células é o 
linfócito e o eosinófilo que libera a 

substância IgE, responsável principal- 
mente pela asma �po alérgica. Existem 
biológicos também para a asma não 
alérgica, onde o remédio irá influenciar 
a ação da substância Interleucina. 
Existem várias interleucinas na asma, 
cada medicamento atua em uma delas 
ou em seu receptor.

Os efeitos posi�vos dos biológicos 
depende muito da indicação correta 
para cada caso. O pneumologista poderá 
decidir qual terá o melhor bene�cio 
para você.  Todos os biológicos 
disponíveis hoje no Brasil são injetáveis, 
e devem ser administrados em locais 
seguros com recursos para eventuais 
problemas.  A Associação Brasileira de 
Asmá�cos/ SP tem trabalho para divulgar 
informações a pacientes com asma e 
asma grave. Sinta-se l ivre para 
perguntar e falar conosco.

O que são Imunobiológicos?

Asma na Infância

O problema está nas crises. Quando 
um asmá�co tem uma crise, o principal 
medicamento u�lizado é o cor�coide 

 Estudos mostram redução dos 
sintomas como falta de ar, melhora na 
qualidade de vida e menos exacerbações 
ou crises.

A cada 100 asmá�cos, 5 permanecem 
com sintomas mesmo usando correta- 
mente as medicações em alta dose, ou 
pioram quando essa dose é reduzida. 
Essas pessoas apresentam um �po 
peculiar de asma, a “asma grave”, já 
descrita em outros momentos. O 
tratamento da asma grave é mais di�cil 
e complexo, necessitando de acompa- 
nhamento de pneumologista, uma vez 
que temos disponíveis medicamentos 
específicos para essa doença. Esses 
medicamentos  foram lançados 
recentemente e estão se popularizando 
pela melhora do quadro clínico.

Dr. Bernardo Kiertsman
Diretor Depto. de Pediatria Abra/SP

Vice-Presidente ABRA/SP



A prá�ca de a�vidades �sicas pode ser 

uma forte aliada ao tratamento 

medicamentoso.
O exercício é indicado para quem tem 

asma e promove a melhora do sistema 

cardiorespiratório e maior tolerância 

ao esforço.

Segundo o Dr. Mauro Gomes, diretor 

da Comissão de Infecções Respira- 

A asma é uma doença caracterizada 

por uma inflamação crônica dos 

brônquios e que pode afetar pessoas 

de todas as  idades,  culturas  e 

localizações geográficas. Porém, na 

maioria das vezes, os sintomas se 

manifestam na infância, podem 

melhorar na puberdade, e, em alguns 

casos, voltam a se manifestar após a 

segunda década da vida, assim como 

aconteceu com o medalhista olímpico 

Fernando Scherer, o Xuxa: “Eu sofri 

muito com asma. Tinha todos os 

sintomas da asma mal controlada, 

como a falta de ar e chiado no peito e 

a p e n a s  t ra t ava  a s  c r i s e s  c o m 

medicamentos de resgate, o que não 

era certo. Foi quando fui ao pneumolo- 

gista, que além de me passar um 

tratamento con�nuo, me indicou a 

prá�ca de esporte ”, disse ele.

Para quem tem falta de ar e asma não 

controlada, pra�car esportes pode 

parecer impossível, mas especialistas e 

atletas alertam que a�vidades �sicas 

podem e devem ser realizadas para 

melhorar o condicionamento �sico e a 

capacidade respiratória. Assim como o Fernando Scherer, há 

inúmeros atletas de modalidades 

variadas do esporte que têm asma, 

como a jogadora Marta e o David 

Beckham (futebol), os nadadores 

E � e n e  M e d e i r o s  e  H e n r i q u e 

Rodrigues, que desenvolvem as suas 

a�vidades sociais e profissionais 

normalmente sob o tratamento 

regular. “O que no início era algo 

complementar ao tratamento, o 

esporte se tornou a minha paixão e fez 

a minha carreira. Hoje me medico de 

forma correta durante o ano inteiro. 

Além de ter conquistado muitas 

medalhas, ganhei qualidade de vida! ”, 

disse Xuxa.

Dentre os esportes, recomenda-se a 

prá�ca de a�vidades aeróbicas quando 

o paciente está com a sua asma 

controlada. A natação é um dos 

e s p o r t e s  a e r ó b i c o s  s e m p r e 

recomendados. Outras modalidades 

espor�vas também são indicadas, 

dentre elas: corrida, ciclismo, remo, 

tórias da Sociedade Paulista de 

Pneumologia e Tisiologia, a prá�ca de 

e s p o r te s  s ó  te m  a  a g re ga r  a o 

tratamento da asma. “Quando o 

paciente tem asma não controlada, 

existe o risco de crises induzidas pelos 

exercícios �sicos. Mas em combinação 

com tratamento medicamentoso que 

mantém a  asma contro lada ,  a 

a�vidade �sica melhora ocondiciona- 

mento cardiorespiratório do asmá�co 

e, consequêntemente, a tolerância ao 

esforço. ”, afirmou o especialista.

não está controlada caso a pessoa 

futebol, basquete e vôlei. “O ideal é 

que se inicie com intensidade leve e vá 

aumentando aos poucos, mas sempre 

com acompanhamento médico e sob o 

uso da medicação regular para a asma. 

O asmá�co que não está com a doença 

bem controlada não será capaz de 

acompanhar e nem de obter os 

bene�cios da a�vidade �sica.”, 

afirmou.

que não tem asma, sem qualquer 
limitação”, constata o pneumologista.

O que não é recomendado é levar uma 

vida sedentária. Ter asma não significa 

que os exercícios estão proibidos. “A 

palavra-chave para uma boa qualidade 

de vida é controle: “Não podemos 

deixar que asma seja jus�fica�va para 

o sedentarismo. Se man�ver o 

tratamento regular ao longo de todo o 

ano e a doença sob controle, é possível 

ter uma vida normal como a pessoa 

Mas como saber  se  asma está 

controlada?

Segundo o GINA (Global Ini�a�ve for 
Asthma), é possível saber que a asma 

tenha sen�do um dos itens listados 
abaixo nas úl�mas quatro semanas[i]:

Esporte e Asma Matéria extraída do site www.boehrinheringelheim.com.br

Sintomas diurnos mais de duas vezes 
por semana:
Qualquer despertar noturno causado
pela doença;
Uso de medicamentos para alívio da 
falta de ar mais de duas vezes por 
semana;
Se a asma es�ver limitando as suas 
a�vidadeco�dianas. 



Controle é o termo que os médicos 
usam para falar sobre o status da sua 
asma, se os sintomas estão presentes, 
se atrapalham sua vida ou se há risco 
de piora do quadro. Vamos entender o 
que é “Asma Não Controlada”, que 
inclui pelo menos um dos pontos a 
seguir:

3. Asma Grave – encontra-se 
dentro da “asma de di�cil controle”

· Mal controle dos sintomas – uso 
frequênte de bombinha de resgate, 
limitação das a�vidades da vida diária 
pela asma, despertares noturnos pela 
asma

· Exacerbação/crise grave que 
necessitou de internação hospitalar - 

1. Controle da asma – controlada, 
parcialmente, controlada e não 
controlada

2. Asma de Di�cil Controle – a 
asma permanece não controlada

· Mais que uma exacerbação/ 
crise necessitando de cor�coide oral – 
paciente apresentou piora dos sintomas, 
passou em consulta médica e foi 
prescrito cor�cóide oral

Preciso ir ao pronto socorro sempre 
tomando cor�có ide  e  fazendo 
inalação.” Esse relato é muito comum 
em portadores de asma de di�cil 
controle e asma grave. Mas afinal, o 
que são esses termos? Vejamos. A 
asma apresenta as seguintes divisões:

“- Por que a asma não melhora? Estou 
usando as medicações diariamente ainda 
tenho falta de ar, chiado e tosse!.

Portanto, você tem “asma não 
controlada” se teve algum desses 
critérios acima. Seu médico vai ajustar 
as medicações para essa classificação. 
Porém, mesmo tratando adequada-
mente, alguns pacientes permanecem 
com dificuldade para controlar a doença.

Se os critérios forem preenchidos, 
chamaremos esse quadro de “asma de 
di�cil controle”. Vejamos os critérios 
para “asma de di�cil controle”:

Pacientes podem ser classificados 
equivocadamente como portadores de 
“asma de di�cil controle”, uma vez que 
o controle ruim ocorre por inúmeros 
fatores, desde o uso errôneo dos 
remédios, tabagismo, moradia ou local 
de trabalho com sujidade e ainda 
doenças associadas como obesidade, 
rinossinusite, refluxo gastroesofágico. 
Quando conseguimos melhorar o 
status desses fatores, a asma que era 
de di�cil controle passa a estar 
controlada. Os sintomas remitem. 
Muitos pacientes que iniciam o 
seguimento com médico especialista 
estão nessa condição, e após os ajustes 
adequados ,  ficam com a  asma 
controlada.

paciente apresentou piora dos 
sintomas, passou em consulta médica 
e foi necessário internação hospitalar

· Média ou alta dose de cor�coide 
i n a l ató r i o  e  b ro n co d i l a d o r  o u 
necessidade de manter as doses acima 
para controle dos sintomas ou reduzir 
exacerbações/crises

E s s a s  p e s s o a s  a p r e s e n t a m 
sintomas diários, incapacitantes, tem 
uma vida perdida para a asma. Perda 
de emprego, desarranjos familiares e 
queda da autoes�ma são os frutos da 
árvore da asma grave. Asmá�cos 
graves se sentem sozinhos,incompreen- 
didos com frustrações, tendo vida pior 
do que os outros asmá�cos.

Frequentam pronto socorro e 
consultas médicas regularmente, 
obtendo alívio a base de cor�coides 
alta dose injetáveis ou via oral. Essas 
medicações melhoram os sintomas 
palia�vamente, às custas de efeitos 
adversos como insônia, osteoporose, 
retenção de água, estrias, catarata, 
supressão adrenal.

O tratamento da asma grave é um 
pouco diferente e sempre há uma 
opção para melhorar a qualidade de 
vida do asmá�co. Esse é o papel da 
ABRA/SP.

Existe uma parcela de pacientes 
com asma, por volta de 5%, que são 
portadores de asma grave. Toda asma 
“grave” é uma asma de “di�ci l 
controle”, pois permanece “não 
controlada” apesar da dose máxima 
o�mizada, e os sintomas pioram 
quando reduzimos as medicações. 

No caso da asma grave, a literatura 
médica sugere acompanhamento com 
pneumologista. Esse profissional 
poderá dizer se você está no grupo de 
asma grave e pensar em avançar um 
passo no seu tratamento. 

Asma grave

Exercícios respiratórios - Posições sugeridas para alívio em crises respiratórias da Asma

Vice-Presidente ABRA/SP
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