
ASMA GRAVE
EXISTE REMÉDIO?

A asma mata de 3 a 6 pessoas por dia no 

Brasil¹. Dentre os mais de 26 milhões de 

brasileiros que sofrem com asma², esti-

ma-se que até 10% desses tenham Asma 

Grave³. A qualidade de vida dessas pessoas 

é prejudicada, já que as crises levam a in-

ternações recorrentes4.

A asma grave é aquela que não é con-

trolada mesmo com altas doses dos 

medicamentos habituais, como bron-

codilatadores e corticoides6. O asmático 

grave fica permanentemente sin-

tomático mesmo utilizando zeloza-

mente as medicações e frequente-

mente precisa ser hospitalizado, che-

gando em alguns casos a necessitar de 

entubação e suporte ventilatório. 

Nos últimos anos, medicamentos biológicos se tor-

naram uma opção para o tratamento daqueles que 

têm asma grave. Estes medicamentos, são anticorpos 

que atuam na inflamação que produz a asma e ofere-

cem uma oportunidade terapeutica para aqueles cujos 

medicamentos habituais já não ajudam mais. Infeliz-

mente, o acesso a estes medicamentos hoje é bastante 

restrito, pois não são de cobertura mínima obrigatória 

pelos planos de saúde.

Com o tratamento biológico adequado, a vida do paciente 

muda! Ele passa a conseguir dormir normalmente, dançar, 

nadar, passear, tomar sorvete.....enfim, ter a vida normal 

que não consegue ter pela sua doença! 

TRATAMENTO

10%

A ANS está avaliando incluir 3 destes medicamen-

tos biológicos para asma grave no rol daqueles que 

devem ser cobertos pelos planos de saúde – o me-

polizumabe, o omalizumabe e o 

benralizumabe.

Esses medicamentos 

diminuem a necessidade 

da utilização de 

corticosteroides e reduzem 

significativamente o número 

de hospitalizações ou visitas 

ao pronto socorro5. O 

tratamento com biológicos 

tem o potencial de mudar a 

vida dos pacientes de asma grave. 

MEDICAMENTOS

mepolizumabe

omalizumabe e 

benralizumabe

Para estes pacientes, o arsenal terapeuti-

co habitual não é suficiente para oferecer 

melhora dos sintomas e uma vida com 

um mínimo de qualidade. Muitos não 

conseguem dormir na posição deitada 

ou realizar atividades comuns como 

caminhar na rua, subir escadas ou pas-

sear com amigos. Os efeitos colaterais 

das altas doses de remédios também são 

um grande problema. 

EFEITOS
DA ASMA
GRAVE

O QUE É ASMA GRAVE?

QUE ESTÃO SENDO AVALIADOS
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Se você acha que os pacientes devem ter direito a estes medicamentos  
  fornecidos pelos seus planos de saúde, participe da Consulta Pública 
          manifestando a sua opinião.  Sua manifestação é importante! Vamos   
           todos contribuir para que mais pacientes tenham acesso ao 
             mepolizumabe,  omalizumabe e benralizumabe!  
              Acesse o link da consulta pública e faça sua parte!
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