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O que é Pólipo Nasal

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. Embora alguns
possam se desenvolver no início do nariz e ser visíveis, a
maioria cresce nos canais interiores ou nos seios nasais, não
sendo observáveis, mas podendo levar ao surgimento de
sintomas como coriza constante, sensação de nariz entupido
ou dor de cabeça persistente, por exemplo.

Possíveis causas
Os pólipos são mais frequentes em pessoas que têm
problemas respiratórios que causam irritação constante da
mucosa nasal. Assim, algumas causas que aumentam o risco
de ter um pólipo incluem:
Sinusite;
Asma;

Enquanto alguns pólipos podem não causar qualquer sinal e
ser identificados por acaso durante um exame de rotina ao
nariz, outros causam vários sintomas e podem precisar ser
removidos através de cirurgia.
Assim, sempre que existir suspeita de pólipo nasal, é aconselhado consultar um otorrinolaringologista para confirmar o
diagnóstico e iniciar o tratamento, para aliviar os sintomas.

Rinite alérgica;
Fibrose cística.
No entanto, também existem vários casos em que os pólipos
surgem sem qualquer tipo de histórico de alterações no
sistema respiratório, podendo até estar relacionados a uma
tendência hereditária.

Principais sintomas
Como é feito o tratamento
Um dos sintomas mais característicos do pólipo nasal é o
surgimento de uma sinusite crônica que demora mais de 12
semanas para desaparecer, no entanto, outros sintomas
podem incluir:
Coriza constante;
Sensação de nariz entupido;
Diminuição da capacidade de cheiro e paladar;
Dor de cabeça frequente;

O tratamento para o pólipo nasal geralmente é feito para tentar
aliviar os sintomas provocados pela sinusite constante. Assim,
o médico pode recomendar o uso de corticoides nasais em
spray, como Fluticasona ou Budesonida, por exemplo, que
devem ser aplicados 1 a 2 vezes por dia para diminuir a
irritação do revestimento do nariz. Saiba mais sobre as possíveis
formas de tratamento da sinusite.
Porém, nos casos em que não existe melhora dos sintomas,
mesmo após algumas semanas de tratamento, o otorrinolaringologista pode aconselhar a realização de uma cirurgia para
retirar os pólipos.

Sensação de peso no rosto;
Como é feita a cirurgia
Ronco durante o sono.
Existem também vários casos em que os pólipos nasais são
muito pequenos e, por isso, não causam qualquer tipo de
alteração, não provocando sintomas. Nestes casos, os pólipos
geralmente são identificados durante exames de rotina ao
nariz ou vias respiratórias.
Como confirmar o diagnóstico
O otorrinolaringologista pode sugerir a existência de um
pólipo nasal apenas por meio dos sintomas relatados pela
pessoa, no entanto, a melhor forma de confirmar o diagnóstico
é fazendo exames, como endoscopia nasal ou uma
tomografia computadorizada.
Antes disso, e caso a pessoa apresente sinusite crônica, o
médico pode pedir primeiro um teste de alergias, pois é mais
fácil de fazer e ajuda a descartar uma das causas mais comuns.
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A cirurgia para remover pólipos nasais normalmente é feita
com anestesia geral ou local, com incisões na pele e/ou na
mucosa da boca ou utilizando-se um endoscópio, que é um
fino tubo flexível que é inserido através da abertura do nariz
até ao local do pólipo. Uma vez que o endoscópio tem uma
câmera na ponta, o médico é capaz de observar o local e
remover o pólipo com a ajuda de um pequeno instrumento
de corte na ponta do tubo.
Após a cirurgia, o médico normalmente receita alguns
sprays anti-inflamatórios e com corticoides que devem ser
aplicados para evitar que o pólipo possa voltar a surgir,
sendo necessário voltar a fazer a cirurgia. Além disso, pode
ainda ser aconselhada a lavagem nasal com soro fisiológico,
para estimular a cicatrização.
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A Associação Brasileira de Asmáticos está trabalhando
para levar informações sobre polipo nasal aos pacientes.
Montamos uma enquete para saber o nível de conhecimento
dos pacientes em relação ao tema.
É fácil, rápido e importante a sua participação.
O link da enquete está no site, na Bio do Instagram e temos
também em publicações na nossa página do Facebook.
Ou acesse:https://forms.gle/R4dtwj5wLpgLwMaV8
Sua opinião é muito importante para a ABRA

ASMA GRAVE

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.
Dra. Zuleid Dantas Linhares Mattar - Presidente ABRA SP

ASMA GRAVE NA INFÂNCIA
Asma é por definição uma doença inflamatória das vias aéreas
que se manifesta com tosse, chiado, falta de ar e aperto no peito.
Estes sintomas são decorrentes da obstrução que ocorre
dentro das vias aéreas impedindo a passagem do ar, porém
a causa é sempre uma inflamação que pode ser causada por
fatores alérgicos ou não.
Algumas pessoas, mesmo utilizando os medicamentos abitualmente indicados para o controle da doença, permanecem com
sintomas que os impedem de ter uma vida normal, tendo
exacerbações frequentes com necessidade do uso de corticoide oral e muitas vezes necessitando internações.
ABRA

Felizmente apenas 5% das crianças se enquadram nesta
categoria e para elas é importante uma abordagem diferente
para que consigam brincar, ir à escola e fazer as atividades
normais de uma criança.
Para estas crianças, além do corticoide inalatório, broncodilatador de longa ação, antileucotrieno e broncodilatadores
de ação rápida para as crises, existe a opção de drogas biológicas que podem ser utilizadas para os maiores de 6 anos.
Estas drogas agem diminuindo o processo inflamatório e
com isso melhoram os sintomas.
Dra. Zuleid Dantas Linhares Mattar - Presidente ABRA SP
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Asma no esporte: doença não precisa ser impecílio para atividade física
Pneumologista reúne informações fundamentais que todo
atleta asmático, profissional ou amador, deve saber.

sintomas fazem parte da sua rotina esportiva, procure um
médico para fazer exames de função pulmonar.

A prática de atividade física regularmente é uma das maneiras
mais eficientes de manter a saúde em boa forma. Seja pelo
bem estar, lazer ou socialização, as pessoas se engajam em
esportes competitivos, com treinamentos intensos, que exigem
excessivamente do condicionamento físico. Muitas delas são
asmáticas e podem ter sua atividade comprometida.

3. Atletas são mais vulneráveis quando o assunto é sistema
respiratório

De acordo com a pesquisa ISAAC - International Study of
Asthma and Allergy in Childhood - a prevalência de asma
está aumentando. Uma em cada quatro crianças que começam
uma atividade esportiva pode ser asmática. Em atletas de
alto rendimento, a prevalência de asma é ainda mais alta e
muitas vezes permanecem anos sem diagnóstico. Porém, quando
controlada, a asma não regride o desempenho esportivo e os
exercícios regulares melhoram os sintomas da doença e a
qualidade de vida.
A par disso, a pneumologista e doutora pela faculdade de
medicina da Universidade de São Paulo, Iara Fiks, selecionou
pontos fundamentais que chamam atenção dos praticantes
de atividade física diária, confira:
1. Exercícios físicos também podem desencadear asma
Existem dois perfis de atletas asmáticos: os que têm asma
atópica, definida por antecedentes de alergia, rinite e outras
doenças alérgicas. Também existem indivíduos sem antecedentes
de alergias, histórico familiar ou sintomas na infância, que
desenvolvem Asma Induzida por Exercício (AIE) ao longo da
carreira ou prática esportiva. Atualmente, a asma é a condição
crônica mais prevalente entre atletas de elite. Portanto,
exercícios podem desencadear asma.
De toda forma, não é desejável que o asmático deixe de
fazer atividades físicas. A asma não deve ser um obstáculo
que impeça o atleta profissional ou amador de praticar sua
modalidade esportiva.
2. Se os sintomas de Asma Induzida por Exercício fazem parte
da sua rotina esportiva, procure um médico!
Os sintomas do AIE incluem tosse, chiado, aperto no peito e falta
de ar, que ocorrem durante ou após a realização de esforço
físico. São mais frequentes nos dias frios e secos. Em atletas
de alto rendimento, AIE é mais comum, mesmo em indivíduos
que nunca apresentaram asma ou alergias. Se esses

Apesar de apresentarem condições físicas aparentemente
invejáveis, atletas são muito mais vulneráveis quando se refere
ao sistema respiratório. Desde 2008, a prevalência de atletas
com o fenótipo asma do esporte em relação à asma atópica
nos atletas é maior.
4. Existe muita dificuldade no diagnóstico de asma em atletas
O diagnóstico de asma em atletas é complicado, já que os
sintomas são atípicos ou ausentes. A maioria dos médicos,
especialmente os pneumologistas, é treinada para identificar e
atender pacientes com insuficiência respiratória e dificuldade
para realizar simples atividades da vida diária. Entender que um
paciente que corre uma maratona ou percorre uma distância de
80 km pedalando sente-se cansado requer um ajuste.
5. Acabe com o preconceito em relação ao tratamento
Mínimas alterações na função pulmonar podem custar os
segundos que separam o atleta de sua conquista. Muitos
pacientes sabem que têm asma e devem usar a medicação
diariamente, mas ainda estão presos a mitos e preconceitos.
Asma é uma doença crônica e deve ser tratada em todos os
dias. O tratamento do atleta e população geral tem o mesmo
pilar, o corticóide inalatório, que está liberado para o tratamento
da asma em atletas, assim como os nasais, sem necessidade de
autorizações de entidades esportivas. Procure seu médico
para um tratamento adequado!
“Ser atleta nem sempre significa participar de uma modalidade
esportiva competitiva. Atleta é o indivíduo que depende do
condicionamento físico para realizar as atividades diárias. A
educação sobre a asma vem derrubando velhos mitos e
preconceitos, propagando informações corretas e promovendo
qualidade de vida plena aos pacientes asmáticos e seus
familiares. Hoje temos à disposição um grande arsenal de
medicamentos muito eficazes e comprovadamente seguros
para tratar a asma. Podemos afirmar com certeza que, apesar
de não conhecermos a cura da asma, o asmático bem controlado
não só pode, como deve ter uma vida completamente normal”,
explica a especialista.
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