
“Acredito que 
minha asma está 

controlada. Mas será 
que está mesmo?”

ENTENDENDO O 
CONTROLE DA ASMA

UMA SÉRIE DE 5 EDIÇÕES COM CONTEÚDOS 
PARA AUXILIAR NO ENTENDIMENTO DO 

TRATAMENTO DA ASMA GRAVE

*Os depoimentos não são de pacientes reais.

001001



“Subir as escadas 
com asma é

bem difícil. Mas
para mim isso é 

normal"
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CHEGOU A 
HORA DE VOCÊ 
REPENSAR SUA 
ASMA: SERÁ QUE 
ELA ESTÁ MESMO 
CONTROLADA?

Milhões de pessoas convivem com os 
sintomas da asma no dia a dia e, mesmo assim, 
aceitam como se fossem "normais".1

Se esse é o seu caso, talvez seja porque 
você convive com a doença por muito 
tempo e acredita que ela esteja controlada.1

Mesmo acreditando que sua asma esteja 
controlada, se os sintomas ainda impedem 
você de fazer coisas que gosta, chegou a 
hora de falar com seu(sua) médico(a) e saber 
mais sobre como controlar sua doença.1

O fato é que a ciência está sempre evoluindo 
e chegou a hora de repensar o que você 
sabe sobre o controle da asma.2

VOCÊ SABIA?
As pessoas que convivem 
com a asma podem ter crenças 
distorcidas sobre sua gravidade, 
o que pode resultar no 
tratamento errado da doença.1

*Os depoimentos não são de pacientes reais.
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O aprendizado sobre tratamento e controle da asma depende de quatro 
componentes-chave:3

»     Avaliação e monitoramento da asma: converse 
com seu(sua) médico(a) sobre a gravidade dos 
sintomas e a melhor resposta ao tratamento.3

»     Atualize-se sempre com as novidades sobre a 
asma:  trabalhe junto com  a sua equipe de cuidados 
para montar  um plano de ação para sua asma.3

»       Identifique seus gatilhos: entenda seus gatilhos 
pessoais e ambientais e saiba como evitá-los.3

»      Use os medicamentos prescritos: siga o 
cronograma de tratamento diário ou de longo 
prazo para atingir e manter sua asma controlada.3

dos pacientes asmáticos relatam 
visitas à emergência, mesmo quando 
descrevem seu nível de controle 
como sendo bom/muito bom.4

5959%%

daqueles com os sintomas diários da 
asma ainda descrevem seu nível de 
controle como bom/muito bom.4

7171%%

FATOS QUE PODEM AJUDAR VOCÊ
A REPENSAR O CONTROLE DAASMA:

das pessoas que convivem com asma 
superestimam o nível de controle.4

7979%%

Mais de

QUEM CONTROLA QUEM? 

VOCÊ CONTROLA A ASMA, OU 
A ASMA CONTROLA VOCÊ?
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SINAIS DE QUE 
SUA ASMA 
NÃO ESTÁ BEM 
CONTROLADA.

»      Você percebe sintomas 
expressivos da asma mais de 
duas vezes por semana.

»       Você acorda por causa de 
sintomas da asma pelo menos 
duas vezes por semana.

»      Você usa seus medicamentos 
de alívio para a asma mais de 
duas vezes por semana.

»       Os sintomas da asma limitam 
suas atividades.3

Se você convive com uma das 
situações acima, fale com seu(sua) 
médico(a) para saber se há algo mais 
que você possa fazer para melhorar.3

Você sente alguns desses sintomas?

“É sério, eu 
realmente não sabia qual era o sentimento em ter uma asma 

sob controle.”

*Os depoimentos não são de pacientes reais.
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Quais são os fatores que podem dificultar o real controle da 
asma? De acordo com a lista abaixo, veja se você se identifica 
com essas barreiras comuns.

É importante lembrar que a asma é uma condição de longo 
prazo, que pode ser causada por duas fontes diferentes: gatilhos 
externos e internos. Os gatilhos externos podem incluir: fumo, 
poeira e produtos químicos. E os gatilhos internos podem ser um 
tipo específico de inflamação crônica nas vias respiratórias.1 

Seja honesto(a) com você mesmo(a). Se a asma dificulta você fazer 
uma das seguintes atividades (mesmo que você tenha aprendido 
a conviver com ela), chegou a hora de procurar um(uma) médico(a):1

»     Suas próprias percepções de controle 
da asma.1

»     Adesão inconsistente - Você só cuida 
da asma quando sente os sintomas e se 
esquece de que é uma condição crônica. 
Quando o tratamento só é eficaz se você 
utiliza os medicamentos prescritos.1,3

»     O uso regular ou excessivo de inaladores 
de emergência, também conhecidos, 
podem diminuir sua eficácia e resultar em 
eventos adversos.5

»     A ansiedade e a depressão também 
podem interferir no tratamento proativo 
da asma grave.1

»     Efeitos colaterais da medicação prescrita.1

»    Subir escadas1

»    Dormir à noite1

»    Ter um pet1

»    Sentir-se independente1

»    Realizar bem seu trabalho1

»    Acompanhar o ritmo das crianças1

»    Sair de casa1

»    Exercitar-se regularmente1

»    Permanecer ao ar livre1

CONHEÇA AS BARREIRAS
DO CONTROLE.

COMO A ASMA
IMPACTA SUA VIDA?



Você pensa assim?
“É desse jeito mesmo,

a asma vai ser
sempre um problema

para mim”
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SÓ O(A) 
MÉDICO(A) 
PODERÁ DIZER 
O NÍVEL DE 
GRAVIDADE
DE SUA ASMA.

Reconhecer que a asma não está sob
controle já é o primeiro passo. 

Mesmo que você acredite que sua 
asma está controlada, ou até que 
os sintomas fazem parte do seu dia 
a dia, é importante conversar com 
seu(sua) médico(a).1

VOCÊ SABIA?
Até 50% das pessoas que 
convivem com a asma e 
relatam sintomas graves 
também pensam que a 
asma está bem controlada.6

*Os depoimentos não são de pacientes reais.



Copyright, Sanofi and Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Todos os direitos reservados.
MAT-BR-2101175 – Maio/2021

O acompanhamento médico pode ajudar você a 
reconhecer como a asma realmente impacta sua vida. 
 
Baixe as revistas já publicadas que podem ajudar 
a entender sua asma em: 
 
repenserespire.com.br

EDIÇÃO 001
ENTENDENDO O
CONTROLE DA ASMA

EDIÇÃO 002
CONHECENDO SEU
TIPO DE ASMA

EDIÇÃO 003
CONVERSANDO 
COM SEU(SUA) 
MÉDICO(A)

EDIÇÃO 004
PLANEJANDO O
CONTROLE DA ASMA

EDIÇÃO 005
SEGUINDO O PLANO

O CONTROLE DA
ASMA COMEÇA
QUANDO VOCÊ 
A CONHECE.



1.  Monica Fletcher, David Hiles (2013), Continuing discrepancy between patient perception of 
asthma control and realworld symptoms: a quant (v1.0), Prim Care Respir J. 2013; 22(4): 431-438.

2.  U.S Department of Health and Human Services; NIH Clinical Practice Guidelines 2018 (v1.0), 
2018 Clinical Practice Guidelines, p. 1-11.

3.  Gandhi et al. 2016. Nat Rev Drug Discov. (v1.0), Nature Reviews Drug Discovery,-doi:10.1038/
nrd4624, p. 4.

4.  U.S Department of Health and Human Services; National Institutes of Health; National Heart, 
Lung and Blood Institute (2007), Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma 
(v1.0), National Asthma Education and Prevention Program Expert Panel Report 3, p. 1-59.

5.  K.F. Rabe, P.A. Vermeire, J.B. Soriano, W.C. Maier, Clinical management of asthma in 1999: the 
Asthma Insights and Reality in Europe (AIRE) study (v1.0), Eur Respir J. 2000; 16: 802±807.

6.  Charlotte K. Billington1, Raymond B. Penn2, and Ian P. Hall (2017),  B2-agonists (v1.0), Handb Exp 
Pharmacol. 2017;. doi:10.1007/164_2016_64, p.7.

REFERÊNCIAS


