P R O J E T O - Amigos dos Portadores de Asma e Rinite – PAPAR

Iniciativa:
Associação Brasileira de Asmáticos – Reg. São Paulo
Departamento de Saúde Escolar / Ações específicas na prevenção da Asma

Realização:
- Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento - Social – SEADS
- Associação Brasileira de Asmáticos – SP- ABRA/SP

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 ABRA/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;
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;

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
ABRA/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 Sociedade 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 2005 à 31 de dezembro de 2007.
( podendo ser prorrogado)

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 “:
. Ficha de inscrição – associação ABRA/SP;
. Livreto de Dicas “ Asma uma convivência saudável "
. Jornais “ Conviver bem com a Asma “;
. Banner institucional ABRA/SP com apoiadores SPPT, SBAI e SPSP ;

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.

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 – Vice Presidente SBA/SP
Dra. Elza do Carmo Cabral – Diretora SBA/SP

Lançamento Oficial no Estado de São Paulo
Data e local a ser definido

XI - Divulgação do Projeto

O Projeto Amigos dos Portadores de Asma e Rinite será divulgado na mídia através de ações de
assessoria de imprensa, com o objetivo de tornar conhecida esta iniciativa da Sociedade
Brasileira de Asmáticos – 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

PAPAR – Projeto
(setembro de 2005)

É com grande prazer que levamos ao seu conhecimento o manifesto de solidariedade por
parte dos profissionais envolvidos com o paciente que sofre com a asma e a rinite. O cadastro
de mais de 370 médicos para prestar um trabalho voluntário junto ao Projeto Amigos dos
Portadores de Asma e Rinite / PAPAR prova que o idealismo e o senso humanitário estão vivos
e aguçados na classe médica.

Nosso evento de lançamento ocorrido no dia 21 de junho PP, na Escola Estadual Enio Voz, em
São Paulo, foi muito gratificante, contou com a presença de autoridades representado as
Secretarias de Educação e Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo, assim
como das Sociedades Médicas e de nossos parceiros envolvidos no projeto. Ficou evidente que
pulverizando informações num grande universo de pessoas poderemos vencer muitos mitos e
derrubar enormes barreiras que atrapalham o tratamento adequado destes pacientes.

O vídeo “ Brônquio Bill ”, elaborado especialmente para as crianças, foi aprovado pelos alunos
que o assistiram, este vem somar entre nossas ferramentas de educação numa linguagem
apropriada para o público infantil.
Nos próximos meses serão realizados múltiplos eventos respeitando a grade que a Secretaria
Estadual da Assistência e Desenvolvimento Social / SEADS irá nos apresentar.
Agradecemos o apoio e confiança de todos os envolvidos para que pudessemos levar adiante a
idéia deste projeto que já começa a virar realidade.
Um abraço.
Atenciosamente,
Dra. Yara Mello.
Coordenadora do Projeto PAPAR
ABRA/SP

Caro Dr.
É com grande prazer que levamos ao seu conhecimento o manifesto de solidariedade por
parte de nossos colegas envolvidos com o paciente que sofre com a asma e a rinite. O
cadastro de mais de 350 médicos para prestar um trabalho voluntário junto ao Projeto
Amigos dos Portadores de Asma e Rinite / PAPAR prova que o idealismo e o senso
humanitário estão vivos e aguçados em nossa profissão.
Nosso evento de lançamento ocorrido no dia 21 de junho PP, na Escola Estadual Enio Voz,
em São Paulo, foi muito gratificante, contou com a presença......Ficou evidente que
pulverizando informações num grande universo de pessoas poderemos vencer muitos mitos
e derrubar enormes barreiras que atrapalham o tratamento adequado destes pacientes.
O vídeo “Brônquio Bill”, elaborado especialmente para as crianças, foi aprovado pelos
alunos que o assistiram, este vem somar entre nossas ferramentas de educação numa
linguagem apropriada para o público infantil.
Nos próximos meses serão realizados múltiplos eventos respeitando a grade que a
Secretaria Estadual da Assistência e Desenvolvimento Social / SEADS irá nos apresentar.
Agradecemos seu apoio e confiança para que pudessemos levar adiante a idéia deste projeto
que já começa a virar realidade.
Um abraço. Atenciosamente, Dra. Yara Mello.

Dia 21 de Junho – Dia Nacional de Combate à Asma e Rinite/
Lançamento do Projeto Amigos dos Portadores de Asma e Rinite
Resultado: cobertura de imprensa até 08/07
TVs
Rede Record
- Fala Brasil – Dia Nacional de Combate à Asma e chegada do inverno.
Entrevista com Dr. Bernardo.
Rede Mulher
- Jornal da Rede Mulher – Dia Nacional de Combate à Asma e chegada
do inverno. Entrevista Dr. Bernardo.
TV Globo
- Bom dia São Paulo – Lançamento do projeto (link ao vivo da Escola
Estadual Ennio Voss).
- Flashes ao Vivo durante o dia
- EPTV – São Carlos, Campinas, Ribeirão Preto
TV Bandeirantes
- Melhor da Tarde – Entrevista com Dra Yara
Rádios
Capital
-

Programa

Célio

Guimarães

–

Governo

do

Estado

e

ABRA

no

lançamento da campanha.
Trianon
- Beleza Hoje – entrevista com a Dra Yara Mello – doenças e seus
tratamentos.

Record
- Fala Brasil – projeto nas escolas estaduais.
Bandeirantes
- O Pulo do Gato – projeto na escola Ennio Voss.

Globo
Manhã da Globo – problema da asma no inverno e lançamento do
projeto (com citação da Novartis).

Jornais
O Estado SC – Florianópolis - divulgação do site brônquio bill
Hoje em Dia (03/07) BH – divulgação do site brônquio Bill
Folha de São Paulo (07/07) – divulgação do site brônquio Bill
Internet
Cosmo Online : Dia Nacional de Combate à Asma
Portal do Consumidor Online: Projeto nas Escolas Estaduais
EAgora Online : divulgação do site brônquio Bill
ODebate Online: divulgação do site brônquio bill

Parceria SEADS e SBA-SP
SEADS assina termo de parceria com a Sociedade Brasileira de Asmáticos/Regional SP
23 de novembro de 2004

A secretária Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, Maria Helena Guimarães de
Castro, assinou nesta terça-feira, dia 23, na sede da Secretaria, um termo de parceria com a
Sociedade Brasileira de Asmáticos/Regional São Paulo. O convênio dará início ao
desenvolvimento do projeto "Amigos dos Portadores de Asma e Rinite". Coordenado pela Dra.
Yara Mello, diretora do Departamento de Ações Específicas da Sociedade, o projeto é voltado
para crianças, adolescentes e suas famílias, agentes comunitários e educadores, com o
objetivo de orientar, educar e informar sobre o tratamento da asma e da rinite. O projeto será
inserido nos programas co-financiados pela Secretaria Estadual de Assistência e
Desenvolvimento Social – SEADS, a partir do ano que vem.
A ação será desenvolvida com apresentação de vídeos sobre a asma, palestras e debates com
médicos das Sociedades Científicas apoiadoras da SBA-SP. O público receberá também
material educativo sobre o assunto, orientações de médicos envolvidos no projeto para que os
pacientes e suas famílias obtenham melhor qualidade de vida. Estão previstas ainda a
distribuição de materiais impressos como livro de dicas “Asma de A – Z” e o jornal “Conviver
bem com a asma”.
Pesquisas mundiais indicam que 20% da população mundial sofre das duas doenças e que a
orientação correta proporcionam uma qualidade de vida normal para o paciente.
O termo de parceria foi assinado pela secretária Estadual de Assistência e Desenvolvimento
Social, Maria Helena Guimarães de Castro, pelo presidente da Regional São Paulo, da SBA, Dr.
Bernardo Kiertsman e pela diretora do Departamento de Ações Específicas da Sociedade, Dra.
Yara Mello.
Ao falar sobre as ótimas perspectivas que se abrem com este projeto, a secretária Maria
Helena ressaltou também a importância das parcerias. “É impossível pensar as políticas
públicas nos dias atuais sem as parcerias. Este é um novo paradigma. O governo, empresas,
organizações não-governamentais e entidades da sociedade civil se integram, estabelecem
compromissos e realizam ações em benefício de toda sociedade”.
Para Bernardo Kiertsman a assinatura desta parceria possibilitará que o projeto seja
implantado em todo estado de São Paulo. “Pesquisas advertem para o fato de que no Brasil
morrem por ano 2,5 mil pessoas vítimas de asma, média de 6 mortes por dia. O país está no 8º
lugar em freqüência de asma no mundo. São entre 350 e 400 mil internações por ano,
consumindo recursos da ordem de R$ 100 milhões/ano. Se pensarmos que dos 180 milhões de
brasileiros, 40 milhões vivem em São Paulo, é sinal de que temos de agir em todo estado para
mudar este quadro”. Yara Mello destacou o plano de ação do projeto. “Ao estilo do que já é
feito por outro projeto em parceria com a SEADS, o Urologista Cidadão, pretendemos
trabalhar em sintonia com as Divisões Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social –
DRADS. Iremos atuar em três frentes: na educação, informando sobre a doença; na
capacitação dos médico, apresentando os últimos estudos sobre o tema; e no acesso à
medicação. Acreditamos que com este projeto será possível melhorar a qualidade de vida dos
pacientes e gerar uma economia de recursos em benefício de toda sociedade”.

Entre as personalidades presentes ao evento, estiveram Dr. Clovis Galvão, diretor da
Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia; Dr. Flávio Sano, presidente da regional São
Paulo da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia; o engenheiro civil Eduardo Luis
Duarte, presidente da Comissão Leiga da regional São Paulo da Sociedade Brasileira de
Asmáticos, e Dra. Maria Vera Cruz de Oliveira, representando o Dr. Roberto Stirbulov,
presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, que enviou mensagem à SEADS
parabenizando pela parceria.

SEADS assina termo de parceria com a
Sociedade Brasileira de Asmáticos/Regional SP
A secretária Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, Maria
Helena Guimarães de Castro, assinou nesta terça-feira, dia 23, na sede da
Secretaria, um termo de parceria com a Sociedade Brasileira de
Asmáticos/Regional São Paulo. O convênio dará início ao desenvolvimento do
projeto "Amigos dos Portadores de Asma e Rinite". Coordenado pela Dra. Yara
Mello, diretora do Departamento de Ações Específicas da Sociedade, o projeto é
voltado para crianças, adolescentes e suas famílias, agentes comunitários e
educadores, com o objetivo de orientar, educar e informar sobre o tratamento da
asma e da rinite.
O projeto será inserido nos programas co-financiados pela Secretaria
Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social – SEADS, a partir do ano que
vem. A ação será desenvolvida com apresentação de vídeos sobre a asma,
palestras e debates com médicos das Sociedades Científicas apoiadoras da SBASP. O público receberá também material educativo sobre o assunto, orientações
de médicos envolvidos no projeto para que os pacientes e suas famílias obtenham
melhor qualidade de vida. Estão previstas ainda a distribuição de materiais
impressos como livro de dicas “Asma de A – Z” e o jornal “Conviver bem com a
asma”. Pesquisas mundiais indicam que 20% da população mundial sofre das
duas doenças e que a orientação correta proporcionam uma qualidade de vida
normal para o paciente.
O termo de parceria foi assinado pela secretária Estadual de Assistência e
Desenvolvimento Social, Maria Helena Guimarães de Castro, pelo presidente da
Regional São Paulo, da SBA, Dr. Bernardo Kiertsman e pela diretora do
Departamento de Ações Específicas da Sociedade, Dra. Yara Mello. Ao falar
sobre as ótimas perspectivas que se abrem com este projeto, a secretária Maria
Helena ressaltou também a importância das parcerias. “É impossível pensar as
políticas públicas nos dias atuais sem as parcerias. Este é um novo paradigma. O
governo, empresas, organizações não-governamentais e entidades da sociedade
civil se integram, estabelecem compromissos e realizam ações em benefício de
toda sociedade”.
Para Bernardo Kiertsman a assinatura desta parceria possibilitará que o
projeto seja implantado em todo estado de São Paulo. “Pesquisas advertem para
o fato de que no Brasil morrem por ano 2,5 mil pessoas vítimas de asma, média
de 6 mortes por dia. O país está no 8º lugar em freqüência de asma no mundo.
São entre 350 e 400 mil internações por ano, consumindo recursos da ordem de
R$ 100 milhões/ano. Se pensarmos que dos 180 milhões de brasileiros, 40
milhões vivem em São Paulo, é sinal de que temos de agir em todo estado para
mudar este quadro”.

Yara Mello destacou o plano de ação do projeto. “Ao estilo do que já é feito
por outro projeto em parceria com a SEADS, o Urologista Cidadão, pretendemos
trabalhar em sintonia com as Divisões Regionais de Assistência e
Desenvolvimento Social – DRADS. Iremos atuar em três frentes: na educação,
informando sobre a doença; na capacitação dos médico, apresentando os últimos
estudos sobre o tema; e no acesso à medicação. Acreditamos que com este
projeto será possível melhorar a qualidade de vida dos pacientes e gerar uma
economia de recursos em benefício de toda sociedade”.
Entre as personalidades presentes ao evento, estiveram Dr. Clovis Galvão, diretor
da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia; Dr. Flávio Sano, presidente
da regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia; o
engenheiro civil Eduardo Luis Duarte, presidente da Comissão Leiga da regional
São Paulo da Sociedade Brasileira de Asmáticos, e Dra. Maria Vera Cruz de
Oliveira, representando o Dr. Roberto Stirbulov, presidente da Sociedade Paulista
de Pneumologia e Tisiologia, que enviou mensagem à SEADS parabenizando pela
parceria.
Sociedade Brasileira de Asmáticos
A SBA é uma ONG formada por educadores, enfermeiros, fisioterapeutas,
médicos de diversas áreas, professores de Educação Física, pacientes e seus
familiares, envolvidas com o problema. O objetivo é melhorar a qualidade de vida
do paciente, por meio de programas educativos para leigos e profissionais. O
trabalho é divulgado por meio do jornal trimestral “Conviver bem com a asma”,
palestras, home page (www.sbasp.org.br) e a Jornada Anual Contra a Asma.

Lançamento do Projeto Amigos dos Portadores de Asma e
Rinite beneficia alunos das escolas da rede pública
estadual de São Paulo
Realizada pela Associação Brasileira de Asmáticos- SP (ABRA-SP) em
parceria com o Governo do Estado, a iniciativa tem a finalidade de
promover educação, informação e orientação em asma para 2.966.222
alunos das 5.158 escolas do ensino fundamental
São Paulo, 21 de junho, 2005 – Em comemoração ao Dia Nacional de
Prevenção e Combate à Asma, o Projeto Amigos dos Portadores de Asma e
Rinite é lançado na rede pública estadual de São Paulo com o objetivo de
desmistificar as patologias, informando sobre a utilização mais adequada dos
medicamentos prescritos, assim como adesão às orientações médicas.
Fruto de uma parceria da Associação Brasileira de Asmáticos, regional São
Paulo ( ABRA-SP ), com o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de
Assistência e Desenvolvimento Social (SEADS), a iniciativa pretende atingir
2.966.222 crianças, de 7 a 14 anos, alunas de 5.158 escolas da rede pública
estadual. Segundo dados da Secretária da Saúde, cerca de 10% da população
infantil de São Paulo sofre com a asma e a rinite.
O Programa também conta com o apoio das Sociedades Brasileiras de Alergia e
Imunopatologia-SP, Pediatria-SP e Pneumologia e Tisologia-SP, que cederam
médicos voluntários para ministrarem palestras e conduzirem debates sobre os
cuidados com a prevenção e o tratamento da doença. Após as palestras,
cartilhas educativas serão distribuídas para que os pais e cuidadores também
tenham acesso às orientações e informações transmitidas pelo programa.
De acordo com o Dr. Bernardo Kiertsman, presidente da ABRA-SP, é muito
importante orientar alunos, pais e educadores a respeito da patologia na
infância. “A asma é a doença crônica mais freqüente na idade infantil, atingido
de 15% a 20% das crianças, incidência que cai de 10% a 15% em se tratando
de adultos “. “Isto acontece porque a criança é mais suscetível aos fatores
desencadeantes, tais como processos virais, mudanças de temperatura e
poluição. Nossa intenção é levar o Projeto também para outros Estados e para
isso, já estamos planejando parcerias com as Secretarias de Saúde e Educação
de outras localidades”, afirma a Dra. Yara Mello, coordenadora do projeto.
Vídeo educacional Brônquio Bill
Além de receber informações sobre os cuidados com a prevenção e o
tratamento da doença os alunos também irão assistir ao vídeo educacional
“Brônquio Bill”. O personagem, criado especialmente para o projeto, mostrará
para a criançada que com os cuidados necessários, elas podem levar uma vida
ativa e muito próxima da normalidade. Por outro lado, se não for tratada, a
asma pode afetar negativamente a qualidade de vida, provocando barreiras a
atividades de lazer, ausência escolar e insegurança. As aventuras do

personagem “Brônquio Bill”
www.bronquiobill.com.br.

também podem ser conferidas pelo hot site

A Associação Brasileira de Asmáticos - ABRA – SP
em parceria com a Secretaria Estadual de
Desenvolvimento
Social
–
SEADS
vem
desenvolvendo o projeto “ Amigos dos Portadores
de
Asma
e
Rinite
–
PAPAR.
“.
O projeto visa orientar e educar sobre a Asma e
Rinite, os professores do ensino fundamental,
cuidadores, bem como alunos e seus familiares
para uma melhor qualidade de vida.

PAPAR
Amigos dos Portadores de Asma e Rinite
Sabendo da alta prevalência da Asma e Rinite,
além do aumento crescente destes números, do
envolvimento deste tema com tantos mitos e
tabus a ABRA-SP teve a idéia de envolver os
profissionais da área médica num mutirão de
cidadania para, de mãos dadas, colaborar na
tentativa de reverter este quadro estatístico
dramático.
Com este objetivo, imaginamos que com uma
pequena contribuição de muitos poderíamos dar
algo precioso para quem precisa; a Informação.
O PAPAR é realizado em parceria com a
Secretaria
Estadual
de
Assistência
e
Desenvolvimento Social de São Paulo, consiste
em envolver os profissionais preocupados com
estes pacientes convidando-os para um ato de

cidadania, doando um pouco do seu tempo,
proferindo palestras à um público carente,
esclarecendo pontos relevantes a respeito da
asma e rinite. Contribuindo, desta forma, para
uma melhor compreensão destas doenças,
derrubando mitos e tabus, facilitando a adesão ao
tratamento e melhorando a qualidade de vida.
Nossa pretensão é ainda maior quando
pensamos que através desta ação podemos
diminuir o absenteísmo escolar e ao trabalho,
reduzir o número de Internações Hospitalares e
idas ao Pronto Socorro, enfim, colher frutos que
vão além da promoção da saúde, trazendo
também benefícios econômicos a toda a
sociedade.

Associação Brasileira de Asmáticos - SP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Informativo
23.11.2004

SEADS assina termo de parceria com a
Sociedade Brasileira de Asmáticos/Regional SP
A secretária Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, Maria Helena
Guimarães de Castro, assinou nesta terça-feira, dia 23, na sede da Secretaria, um termo de
parceria com a Sociedade Brasileira de Asmáticos/Regional São Paulo. O convênio dará início
ao desenvolvimento do projeto "Amigos dos Portadores de Asma e Rinite". Coordenado pela
Dra. Yara Mello, diretora do Departamento de Ações Específicas da Sociedade, o projeto é
voltado para crianças, adolescentes e suas famílias, agentes comunitários e educadores, com
o objetivo de orientar, educar e informar sobre o tratamento da asma e da rinite.
O projeto será inserido nos programas co-financiados pela Secretaria Estadual de
Assistência e Desenvolvimento Social – SEADS, a partir do ano que vem. A ação será
desenvolvida com apresentação de vídeos sobre a asma, palestras e debates com médicos
das Sociedades Científicas apoiadoras da SBA-SP. O público receberá também material
educativo sobre o assunto, orientações de médicos envolvidos no projeto para que os
pacientes e suas famílias obtenham melhor qualidade de vida. Estão previstas ainda a
distribuição de materiais impressos como livro de dicas “Asma de A – Z” e o jornal “Conviver
bem com a asma”. Pesquisas mundiais indicam que 20% da população mundial sofre das
duas doenças e que a orientação correta proporcionam uma qualidade de vida normal para o
paciente.
O termo de parceria foi assinado pela secretária Estadual de Assistência e
Desenvolvimento Social, Maria Helena Guimarães de Castro, pelo presidente da Regional São
Paulo, da SBA, Dr. Bernardo Kiertsman e pela diretora do Departamento de Ações
Específicas da Sociedade, Dra. Yara Mello. Ao falar sobre as ótimas perspectivas que se
abrem com este projeto, a secretária Maria Helena ressaltou também a importância das
parcerias. “É impossível pensar as políticas públicas nos dias atuais sem as parcerias. Este é
um novo paradigma. O governo, empresas, organizações não-governamentais e entidades da
sociedade civil se integram, estabelecem compromissos e realizam ações em benefício de
toda sociedade”.
Para Bernardo Kiertsman a assinatura desta parceria possibilitará que o projeto seja
implantado em todo estado de São Paulo. “Pesquisas advertem para o fato de que no Brasil
morrem por ano 2,5 mil pessoas vítimas de asma, média de 6 mortes por dia. O país está no
8º lugar em freqüência de asma no mundo. São entre 350 e 400 mil internações por ano,
consumindo recursos da ordem de R$ 100 milhões/ano. Se pensarmos que dos 180 milhões
de brasileiros, 40 milhões vivem em São Paulo, é sinal de que temos de agir em todo estado
para mudar este quadro”.

Rua Bela Cintra, 1032, 6º andar  CEP: 01415-000 – São Paulo – SP  (*) 3218-3011 – Fax: 3218-3225

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Yara Mello destacou o plano de ação do projeto. “Ao estilo do que já é feito por outro
projeto em parceria com a SEADS, o Urologista Cidadão, pretendemos trabalhar em sintonia
com as Divisões Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social – DRADS. Iremos atuar
em três frentes: na educação, informando sobre a doença; na capacitação dos médico,
apresentando os últimos estudos sobre o tema; e no acesso à medicação. Acreditamos que
com este projeto será possível melhorar a qualidade de vida dos pacientes e gerar uma
economia de recursos em benefício de toda sociedade”.
Entre as personalidades presentes ao evento, estiveram Dr. Clovis Galvão, diretor da
Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia; Dr. Flávio Sano, presidente da regional São
Paulo da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia; o engenheiro civil Eduardo Luis
Duarte, presidente da Comissão Leiga da regional São Paulo da Sociedade Brasileira de
Asmáticos, e Dra. Maria Vera Cruz de Oliveira, representando o Dr. Roberto Stirbulov,
presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, que enviou mensagem à
SEADS parabenizando pela parceria.
Sociedade Brasileira de Asmáticos
A SBA é uma ONG formada por educadores, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos de
diversas áreas, professores de Educação Física, pacientes e seus familiares, envolvidas com
o problema. O objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente, por meio de programas
educativos para leigos e profissionais. O trabalho é divulgado por meio do jornal trimestral
“Conviver bem com a asma”, palestras, home page (www.sbasp.org.br) e a Jornada Anual
Contra a Asma.

Informações na Assessoria de Imprensa da Seads
Tel.: (11) 3218-3011
www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br
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SEADS assina termo de parceria com a
Sociedade Brasileira de Asmáticos/Regional SP
A secretária Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, Maria Helena
Guimarães de Castro, assinou nesta terça-feira, dia 23, na sede da Secretaria, um termo de
parceria com a Sociedade Brasileira de Asmáticos/Regional São Paulo. O convênio dará início
ao desenvolvimento do projeto "Amigos dos Portadores de Asma e Rinite". Coordenado pela
Dra. Yara Mello, diretora do Departamento de Ações Específicas da Sociedade, o projeto é
voltado para crianças, adolescentes e suas famílias, agentes comunitários e educadores, com
o objetivo de orientar, educar e informar sobre o tratamento da asma e da rinite.
O projeto será inserido nos programas co-financiados pela Secretaria Estadual de
Assistência e Desenvolvimento Social – SEADS, a partir do ano que vem. A ação será
desenvolvida com apresentação de vídeos sobre a asma, palestras e debates com médicos
das Sociedades Científicas apoiadoras da SBA-SP. O público receberá também material
educativo sobre o assunto, orientações de médicos envolvidos no projeto para que os
pacientes e suas famílias obtenham melhor qualidade de vida. Estão previstas ainda a
distribuição de materiais impressos como livro de dicas “Asma de A – Z” e o jornal “Conviver
bem com a asma”. Pesquisas mundiais indicam que 20% da população mundial sofre das
duas doenças e que a orientação correta proporcionam uma qualidade de vida normal para o
paciente.
O termo de parceria foi assinado pela secretária Estadual de Assistência e
Desenvolvimento Social, Maria Helena Guimarães de Castro, pelo presidente da Regional São
Paulo, da SBA, Dr. Bernardo Kiertsman e pela diretora do Departamento de Ações
Específicas da Sociedade, Dra. Yara Mello. Ao falar sobre as ótimas perspectivas que se
abrem com este projeto, a secretária Maria Helena ressaltou também a importância das
parcerias. “É impossível pensar as políticas públicas nos dias atuais sem as parcerias. Este é
um novo paradigma. O governo, empresas, organizações não-governamentais e entidades da
sociedade civil se integram, estabelecem compromissos e realizam ações em benefício de
toda sociedade”.
Para Bernardo Kiertsman a assinatura desta parceria possibilitará que o projeto seja
implantado em todo estado de São Paulo. “Pesquisas advertem para o fato de que no Brasil
morrem por ano 2,5 mil pessoas vítimas de asma, média de 6 mortes por dia. O país está no
8º lugar em freqüência de asma no mundo. São entre 350 e 400 mil internações por ano,
consumindo recursos da ordem de R$ 100 milhões/ano. Se pensarmos que dos 180 milhões
de brasileiros, 40 milhões vivem em São Paulo, é sinal de que temos de agir em todo estado
para mudar este quadro”.
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Yara Mello destacou o plano de ação do projeto. “Ao estilo do que já é feito por outro
projeto em parceria com a SEADS, o Urologista Cidadão, pretendemos trabalhar em sintonia
com as Divisões Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social – DRADS. Iremos atuar
em três frentes: na educação, informando sobre a doença; na capacitação dos médico,
apresentando os últimos estudos sobre o tema; e no acesso à medicação. Acreditamos que
com este projeto será possível melhorar a qualidade de vida dos pacientes e gerar uma
economia de recursos em benefício de toda sociedade”.
Entre as personalidades presentes ao evento, estiveram Dr. Clovis Galvão, diretor da
Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia; Dr. Flávio Sano, presidente da regional São
Paulo da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia; o engenheiro civil Eduardo Luis
Duarte, presidente da Comissão Leiga da regional São Paulo da Sociedade Brasileira de
Asmáticos, e Dra. Maria Vera Cruz de Oliveira, representando o Dr. Roberto Stirbulov,
presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, que enviou mensagem à
SEADS parabenizando pela parceria.
Sociedade Brasileira de Asmáticos
A SBA é uma ONG formada por educadores, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos de
diversas áreas, professores de Educação Física, pacientes e seus familiares, envolvidas com
o problema. O objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente, por meio de programas
educativos para leigos e profissionais. O trabalho é divulgado por meio do jornal trimestral
“Conviver bem com a asma”, palestras, home page (www.sbasp.org.br) e a Jornada Anual
Contra a Asma.

Informações na Assessoria de Imprensa da Seads
Tel.: (11) 3218-3011
www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br
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SEADS assina termo de parceria com a Sociedade Brasileira de Asmáticos/Regional SP
Setembro de 2005
A Secretária Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, Maria Helena Guimarães de
Castro, assinou nesta terça-feira, dia 23, na sede da Secretaria, um termo de parceria com a
Sociedade Brasileira de Asmáticos/Regional São Paulo. O convênio dará início ao
desenvolvimento do projeto "Amigos dos Portadores de Asma e Rinite". Coordenado pela Dra.
Yara Mello, diretora do Departamento de Ações Específicas da Sociedade, o projeto é voltado
para crianças, adolescentes e suas famílias, agentes comunitários e educadores, com o
objetivo de orientar, educar e informar sobre o tratamento da asma e da rinite.

O projeto será inserido nos programas co-financiados pela Secretaria Estadual de Assistência e
Desenvolvimento Social – SEADS, a partir do ano que vem. A ação será desenvolvida com
apresentação de vídeos sobre a asma, palestras e debates com médicos das Sociedades
Científicas apoiadoras da SBA-SP. O público receberá também material educativo sobre o
assunto, orientações de médicos envolvidos no projeto para que os pacientes e suas famílias
obtenham melhor qualidade de vida. Estão previstas ainda a distribuição de materiais
impressos como livro de dicas “Asma de A – Z” e o jornal “Conviver bem com a asma”.
Pesquisas mundiais indicam que 20% da população mundial sofre das duas doenças e que a
orientação correta proporcionam uma qualidade de vida normal para o paciente.

O termo de parceria foi assinado pela secretária Estadual de Assistência e Desenvolvimento
Social, Maria Helena Guimarães de Castro, pelo presidente da Regional São Paulo, da SBA, Dr.
Bernardo Kiertsman e pela diretora do Departamento de Ações Específicas da Sociedade, Dra.
Yara Mello. Ao falar sobre as ótimas perspectivas que se abrem com este projeto, a secretária
Maria Helena ressaltou também a importância das parcerias. “É impossível pensar as políticas
públicas nos dias atuais sem as parcerias. Este é um novo paradigma. O governo, empresas,
organizações não-governamentais e entidades da sociedade civil se integram, estabelecem
compromissos e realizam ações em benefício de toda sociedade”.

Para Bernardo Kiertsman a assinatura desta parceria possibilitará que o projeto seja
implantado em todo estado de São Paulo. “Pesquisas advertem para o fato de que no Brasil
morrem por ano 2,5 mil pessoas vítimas de asma, média de 6 mortes por dia. O país está no 8º
lugar em freqüência de asma no mundo. São entre 350 e 400 mil internações por ano,
consumindo recursos da ordem de R$ 100 milhões/ano. Se pensarmos que dos 180 milhões de
brasileiros, 40 milhões vivem em São Paulo , é sinal de que temos de agir em todo estado para
mudar este quadro”.

Yara Mello destacou o plano de ação do projeto. “Ao estilo do que já é feito por outro projeto
em parceria com a SEADS, o Urologista Cidadão, pretendemos trabalhar em sintonia com as
Divisões Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social – DRADS. Iremos atuar em três
frentes: na educação, informando sobre a doença; na capacitação dos médico, apresentando
os últimos estudos sobre o tema; e no acesso à medicação. Acreditamos que com este projeto

será possível melhorar a qualidade de vida dos pacientes e gerar uma economia de recursos
em benefício de toda sociedade”.

Entre as personalidades presentes ao evento, estiveram Dr. Clovis Galvão, diretor da
Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia; Dr. Flávio Sano, presidente da regional São
Paulo da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia; o engenheiro civil Eduardo Luis
Duarte, presidente da Comissão Leiga da regional São Paulo da Sociedade Brasileira de
Asmáticos, e Dra. Maria Vera Cruz de Oliveira, representando o Dr. Roberto Stirbulov,
presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, que enviou mensagem à SEADS
parabenizando pela parceria.

Sociedade Brasileira de Asmáticos

A SBA é uma ONG formada por educadores, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos de diversas
áreas, professores de Educação Física, pacientes e seus familiares, envolvidas com o problema.
O objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente, por meio de programas educativos
para leigos e profissionais. O trabalho é divulgado por meio do jornal trimestral “Conviver bem
com a asma”, palestras, home page ( www.sbasp.org.br ) e a Jornada Anual Contra a Asma.

SINOPSE
Título do Projeto

Objetivos primários

Objetivos secundários

Desenho

População do estudo

Metodologia

“Impacto da Assistência Médica adequada e Educação no
Controle das Alergias Respiratórias em Escolares da Rede
Pública de Ensino na Cidade de São Paulo”
Avaliar o impacto Assistência Médica adequada da
Educação no controle da Asma e Rinite.
- Informar e educar pacientes portadores de Asma e Rinite,
atuando na prevenção e controle das alergias respiratórias e
avaliar o impacto deste programa de educação na:
- Melhora da qualidade de vida dos indivíduos
envolvidos no estudo;
- Diminuição do absenteísmo à escola;
- Diminuição do número de atendimento em Pronto
Socorro e do número de internações;
- Diminuição no custo do tratamento dessas doenças
Para avaliar o impacto do programa, selecionaremos um
grupo de crianças em cada uma das comunidades
participantes. Todas as crianças serão encaminhadas e
acompanhadas em uma unidade básica de saúde da região
por um médico treinado pela equipe do estudo. Todos os
envolvidos no estudo deverão assinar um termo de
consentimento livre e esclarecido antes da sua participação.
Serão realizadas 5 palestras em cada escola, de 40 minutos,
por médicos cadastrados na Sociedade Brasileira de
Asmáticos- São Paulo, com os seguintes temas: 1) Asma e
Rinite; 2) Controle Ambiental; 3) Dispositivos Inalatórios:
uso correto da medicação e técnicas de aplicação; 4)
Automanejo da Asma; 5) A crise de Asma: como proceder.
Em cada uma das comunidades, um grupo controle será
selecionado de forma aleatória para receber o mesmo
acompanhamento médico, porém sem freqüentar as
palestras propostas no estudo.
Quinze comunidades de São Paulo, que manifestaram o
interesse em implantar o projeto participarão do estudo. Em
cada uma destas comunidades, serão selecionadas 50
crianças, em idade escolar, que apresentem Asma. Esta
triagem será realizada através da aplicação do questionário
ISAAC.
O projeto terá a coordenação de 6 médicos da ABRA-SP,
ligados ao Departamento de Saúde Escolar e Ações
Específicas na Prevenção da Asma. Os coordenadores serão
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os responsáveis pela elaboração e implantação do projeto,
treinamento dos profissionais envolvidos na sua execução,
elaboração do material utilizado nas palestras, e
acompanhamento do projeto, assegurando a confiabilidade e
qualidade dos dados produzidos ao longo do estudo. Cada
comunidade contará ainda com um educador colaborador
(monitor). Este monitor será um funcionário da escola da
familia, com acesso aos pacientes e seus responsáveis, que
se responsabilizará pela triagem da população do estudo,
aplicação dos questionários e agendamento das palestras.
As palestras serão ministradas por médicos voluntários, já
participantes do programa PAPAR, que receberão materiais
e treinamento sobre as palestras, para uniformização das
informações divulgadas. Os médicos palestrantes serão
também responsáveis pelo acompanhamento médico das
crianças participantes do estudo. Estes médicos receberão
um treinamento prévio sob responsabilidade dos
coordenadores para a padronização do acompanhamento
que será dispensado aos pacientes envolvidos na unidade
básica de saúde. As consultas serão realizadas a cada 4
semanas na Unidade Básica de Saúde mais próxima da
escola, onde houver um médico voluntário cadastrado para
participar do projeto. Na Visita 1 o paciente deve ser
avaliado e sua asma classificada de acordo com os critérios
do GINA. O tratamento deve ser instituído com base nesta
classificação e de acordo com as mesmas diretrizes do
GINA.
Resultados esperados

A partir dos dados gerados por este estudo os autores
esperam realizar um levantamento da prevalência de rinite e
asma na população estudada, e mostrar o impacto positivo
de um programa de educação na melhoria da qualidade de
vida e controle das alergias respiratórias entre os
participantes do estudo.
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Papar - A Parceria - Setembro de 2005

Termo de Parceria que entre si celebram a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
e a Sociedade Brasileira de Asmáticos/Regional São Paulo- SBA/SP, objetivando a execução do
Projeto “AMIGOS DOS PORTADORES DE ASMA E RINITE”.

A Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, representada por sua Secretária
de Estado, MARIA HELENA GUIMARÃES DE CASTRO, doravante designada como SECRETARIA, e
a Sociedade Brasileira de Asmáticos/Regional São Paulo – SBA/SP, representada pelo seu
Presidente, BERNARDO KIERTSMAN, doravante designada como SOCIEDADE, celebram o
presente Termo de Parceria, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Os signatários envidarão esforços com vista à execução do Projeto “AMIGOS DOS
PORTADORES DE ASMA E RENITE”, que integra o presente termo independentemente de
transcrição, objetivando orientar, educar e informar crianças, adolescentes e suas famílias,
bem como agentes comunitários e educadores, sobre o tratamento da asma e da rinite.

CLÁUSULA SEGUNDA-DOS COMPROMISSOS DOS SIGNATÁRIOS
Para alcançar o objetivo previsto na Cláusula Primeira, os signatários comprometem-se a:

I - A SECRETARIA:

a)- inserir o Projeto “Amigos dos Portadores de Asma e Rinite nos programas co-financiados
pela Pasta;

b)- designar técnico, da Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social – DRADS, da
região correspondente, para ser o responsável, na sua área, pelas providências relativas à
execução das ações do Projeto “Amigos dos Portadores de Asma e Rinite”.

II – A SOCIEDADE:

a)- promover, nas unidades de atendimento conveniadas com a SECRETARIA, palestras e
debates sobre a asma, com a participação de médicos da SBA-SP e de sociedades científicas
apoiadoras, com a exibição de vídeos pertinentes ao assunto;

b)- distribuir material educativo para o público alvo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Parceria terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, de 1.º de janeiro a
31 de dezembro de 2005, podendo ser prorrogado, por iguais períodos, independentemente
da lavratura de qualquer termo de aditamento, desde que haja concordância, por escrito,
entre os partícipes.

E por estarem de acordo com o acima pactuado, firmam o presente instrumento de Termo de
Parceria, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

SÃO PAULO, 23 de novembro de 2004.

SECRETÁRIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

BERNARDO KIERTSMAN
PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ASMÁTICOS REGIONAL – SÃO PAULO

SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Gabinete do Secretário

Termo de Parceria que entre si celebram a Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social e a Sociedade
Brasileira

de

objetivando

Asmáticos/Regional
a

execução

do

São

Projeto

Paulo-

SBA/SP,

“AMIGOS

DOS

PORTADORES DE ASMA E RINITE”.

A Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento
Social,

representada

por

sua

Secretária

de

Estado,

MARIA

HELENA

GUIMARÃES DE CASTRO, doravante designada como SECRETARIA, e a
Sociedade Brasileira de Asmáticos/Regional São Paulo – SBA/SP, representada
pelo seu Presidente, BERNARDO KIERTSMAN, doravante designada como
SOCIEDADE, celebram o presente Termo de Parceria, mediante as cláusulas
que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Os signatários envidarão esforços com vista à execução do
Projeto “AMIGOS DOS PORTADORES DE ASMA E RENITE”, que integra o
presente termo independentemente de transcrição, objetivando orientar,
educar e informar crianças, adolescentes e suas famílias, bem como agentes
comunitários e educadores, sobre o tratamento da asma e da rinite.

SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Gabinete do Secretário

CLÁUSULA SEGUNDA-DOS COMPROMISSOS DOS SIGNATÁRIOS
Para alcançar o objetivo previsto na Cláusula Primeira, os signatários
comprometem-se a:
I - A SECRETARIA:
a)- inserir o Projeto “Amigos dos Portadores de Asma e Rinite nos programas
co-financiados pela Pasta;
b)- designar técnico, da Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento
Social – DRADS, da região correspondente, para ser o responsável, na sua
área, pelas providências relativas à execução das ações do Projeto “Amigos
dos Portadores de Asma e Rinite”.
II – A SOCIEDADE:
a)- promover, nas unidades de atendimento conveniadas com a SECRETARIA,
palestras e debates sobre a asma, com a participação de médicos da SBA-SP
e de sociedades científicas apoiadoras, com a exibição de vídeos pertinentes
ao assunto;
b)- distribuir material educativo para o público alvo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Parceria terá vigência pelo prazo de 12
(doze) meses, de 1.º de janeiro a 31 de dezembro de 2005, podendo ser

SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Gabinete do Secretário

prorrogado, por iguais períodos, independentemente da lavratura de qualquer
termo de aditamento, desde que haja concordância, por escrito, entre os
partícipes.
E por estarem de acordo com o acima pactuado, firmam o
presente instrumento de Termo de Parceria, elaborado em 2 (duas) vias de
igual teor e forma.
SÃO PAULO, 23 de novembro de 2004.

MARIA HELENA GUIMARÃES DE CASTRO
SECRETÁRIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

BERNARDO KIERTSMAN

PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ASMÁTICOS
REGIONAL – SÃO PAULO

