
 

 

Aviso de coletiva 

 
INCOR - Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP 

 

 
São Paulo, 26 de março de 2009. 

 

INCOR LANÇA SERVIÇO ELETRÔNICO DE ORIENTAÇÃO A 
PACIENTES COM ASMA E DPOC 

 

Pesquisas mostram que metade dos portadores dessas doenças não sabe 
manusear corretamente os dispositivos inaladores de medicamentos, como as 
famosas “bombinhas”. Para contornar esse problema, o Instituto do Coração 
lança um vídeo especial sobre o assunto na Internet. 

 

O Incor – Instituto do Coração do Hospital das Clínicas apresentará à imprensa 
nesta quarta-feira, 25 de março, às 9h, vídeo de orientação à população para o 
uso correto de aparelhos inaladores no tratamento da asma e da DPOC – 
Doença Obstrutiva Crônica. Com lançamento marcado para esse dia, o vídeo 
poderá ser acessado livremente pela Internet.  Seu conteúdo também poderá ser 
veiculado em treinamento de médicos e de profissionais da saúde ou em 
dinâmicas individuais e em grupo com pacientes, tanto pela Internet quanto por 
mídia específica. Hospitais, unidades de saúde e clinicas de todo o Brasil poderão 
solicitar cópias gratuitas do vídeo em CD e DVD. 

A asma e a DPOC atingem cerca de 15% da população do País, com incidência 
em todas as faixas etárias. Muito debilitantes, esses problemas respiratórios 
acarretam mais de 500 mil internações por ano no Brasil, que poderiam ser 
evitadas se as pessoas soubessem usar corretamente os aparelhos inaladores, 
chamados pelos médicos de “dispositivos inalatórios”. Cerca de 50% dos doentes 
não sabem manusear corretamente esses dispositivos. O resultado é uma menor 
deposição do medicamento no pulmão e, conseqüentemente, prejuízo para a 
saúde, diz o Dr. Rafael Stelmach, médico-assistente do Serviço de Pneumologia 
do Incor – Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. 

SUGESTÃO DE ENTREVISTADOS 

 Dr. Rafael Stelmach, médico-assistente do Serviço de Pneumologia do Incor 
 Pacientes usuários de aparelhos inaladores sob tratamento no ambulatório do 

Serviço de Pneumologia do Incor  
 



SERVIÇO 
LANÇAMENTO VÍDEO DE ORIENTAÇÃO A PACIENTES COM ASMA E DPOC 
Produção: Serviço de Pneumologia do Incor 
Data: 25 de março de 2009, às 9h 
Local: no Incor, localizado na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 – anfiteatro 
doe 2º andar 
 
Confirme sua presença: http://www.incor.usp.br  
Seção “Imprensa” – Serviço “solicite sua pauta” 
 

INFORMAÇÕES E CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA 

Assessoria de Imprensa 
Incor-HCFMUSP 
11-3069-5437/5016 
incorpress@incor.usp.br 
 

Solicite sua pauta pela Internet 

Agora você também pode solicitar entrevistas com especialistas do Incor pelo site 
http://www.incor.usp.br – seção Imprensa – formulário “solicite sua pauta”. 

 
 

Assessoria de Imprensa e Mídias Jornalísticas Institucionais 
Incor – Instituto do Coração do Hospital das Clínicas 

Núcleo de Comunicação Institucional - HCFMUSP 
Tel.: 11 3069-5437 / 3069-5016 - E-mail: incorpress@incor.usp.br 

Solicite sua pauta: http://www.incor.usp.br (Imprensa) 

 
 


