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Justificativa :     Asma brônquica é uma doença com uma alta prevalência
em nosso meio e ao redor do mundo (5 - 10% da população). Durante sa
última décadas, houve crescente conhecimento sobre a fisiopatologia e
tratamento desta doença. A despeito disso, as evidências mostram que,
nos últimos 20 anos, houve um aumento da morbidade e da mortalidade
por asma brônquica ao redor do mundo. Ainda que esta contradição não
seja totalmente explicada, uma das razões apontadas para esta piora da
estatística da asma brônquica é a inadequada divulgação destes avanços
e de suas implicações no tratamento. O adequado fornecimento dos
cuidados de saúde para asma brônquica, requer: a) suficiente número de
profissionais de saúde e adequado treinamento; b) normas para o correto
diagnóstico e adequada avaliação da gravidade; c) prescrição tratamento
pertinente; d) disponibilização da medicação nos sistemas públicos de
saúde. Além disso, um processo educativo mínimo deve ser realizado,
envolvendo noções sobre a natureza da doença, uso dos dispositivos
inalatórios para a administração das medicações, checagem do uso
correto pelo paciente e oferecimento de plano por escrito para
auto-controle das exacerbações no domicílio. O Serviço de Pneumologia
do HCPA oferece atendimento ambulatorial específico para asma
brônquica em duas agendas gerais e em duas agendas para asma grave.
O atendimento ocorre às segundas-feiras, no segundo turno (12:30 às
16:00 h), na zona 13 do HCPA. O atendimento é realizado por médicos
residentes R1 e R2, sob a orientação dos professores Rosemary Petrik
Pereira e Paulo de Tarso Roth Dalcin. Esse aspecto do programa tem por
objet ivo aval iar o grau de controle da asma nos pacientes em
acompanhamento ambulatorial no Serviço de Pneumologia do Hospital de
Clínicas de Porto Alege (HCPA), buscando identificar fatores associados
com o não-controle da doença, para possíveis intervenções futuras.
Desenvolvimento :    O projeto se desenvolve no ambulatório de asma do
Serviço de Pneumologia do HCPA, nas agendas de pneumologia geral e
de asma grave. A equipe executora do projeto de extensão envolve
estudantes de graduação de Medicina, médicos residentes envolvidos no
atendimento assistencial e os professores orientadores. Estão sendo
desenvolvidos processos assistenciais e metodologias para a avalição
rotineira da gravidade e grau de controle da doença.  O prontuário e a
história clínica do paciente serão revisados. É preenchida uma ficha de



coleta de dados gerais'' através de informações do prontuário e de
questionamento ao paciente. A avaliação da gravidade da doença será
realizada utilizando as tabelas da GINA para: ''classificação da gravidade
da asma de acordo com o regime medicamentoso utilizado e a resposta
ao tratamento'', para pacientes já em tratamento. Os pacientes deverão
ser classificados em asma leve intermitente, asma leve persistente, asma
moderada e asma grave. O grau de controle da asma será definido da
seguinte forma: - asma totalmente controlada: nenhum sintoma diário,
nenhuma utilização de resgate do beta2-agonista de curta duração,
medida do PFE ³ 80% do previsto, nenhum despertar noturno por asma,
nenhuma visita à emergência por asma desde que começou o tratamento
e sem efeito colateral que modifique a terapêutica administrada. - asma
bem controlada: sintomas diários £ 2 vezes por semana; uso de resgate
do beta2-agonista de curta duração uso £ 2 dias por semana e £ 4
vezes/dia em cada dia utilizado; medida do PFE ³ 80% do previsto;
despertar noturno por asma £ 2 vezes por mês; nenhuma visita à
emergência desde que começou o tratamento; e nenhum efeito colateral
que modifique a terapêutica administrada. - asma não-controlada -
qualquer um dos seguintes itens presentes: sintomas diários > 2 vezes
por semana; uso de resgate do beta2-agonista de curta duração > 2 dias
por semana ou > 4 vezes/dia em cada dia utilizado; medida do PFE <
80% do previsto; despertar noturno por asma > 2 vezes por mês; uma ou
mais visitas à emergência desde que começou o tratamento; presença de
efeitos colaterais relacionados ao tratamento que exija modificação da a
terapêutica administrada. Serão analisados os fatores associados ao
controle e não-controle da asma. Considerações finais: Projeto em
desenvolvimento, visando melhorar a qualidade de atendimento através
da identificação dos fatores relacionados  ao não-controle da doença.


