78459 - Tipos de medicamentos para asma e o parecer sobre tomá-los
durante o dia no Ramadan
Pergunta

Existem muitos tipos de medicação para a asma, incluindo a conhecida bombinha. Há um
medicamento na forma de cápsula que é colocada em um recipiente especial para ser inalado pela
boca; é triturado no recipiente e depois inalado. E há um dispositivo em que o medicamento é
colocado na forma líquida, então o dispositivo é colocado sobre o rosto e o líquido sai em uma
névoa como um gás. Como essas coisas são consideradas como algo que quebre o jejum?

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Existem muitos tipos de medicamentos para asma, alguns dos quais quebram o jejum e outros
não. O mais conhecido destes medicamentos e tratamentos são: bombinhas, oxigênio,
vaporizadores e cápsulas.
A bombinha usa um gás comprimido que é inalado pelo paciente, este chega aos pulmões através
da traqueia para expandi-los. Não é comida ou bebida ou qualquer coisa que se assemelhe a isso.
Os sábios do Comitê Permanente determinaram que o jejum não é quebrado usando esse tipo de
medicamento. Esta é também a decisão do Shaikh Ibn 'Uthaymin e da maioria dos nossos
estudiosos.
Consulte a resposta à pergunta n° 37650 para mais informações.
Com relação ao oxigênio, também não é comida nem bebida. Com base nisso, ele pode ser usado
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em jejum sem problemas.
No que diz respeito aos vaporizadores, estes são geralmente dispositivos que alteram o
medicamento – que é normalmente transportado numa base de sódio – de líquido para gás e
partículas ﬁnas. O medicamento é colocado em um vaso pequeno e quando o dispositivo é
ativado, o ar é soprado em alta velocidade, o que faz com que o medicamento se transforme em
uma forma gasosa, para que ele possa ser inalado pelo paciente por meio de uma máscara
colocada sobre a boca, ou por meio de um pequeno tubo que é colocado dentro da boca.
É inevitável que algumas gotas de água e sal cheguem ao estômago através deste dispositivo, e o
paciente não será capaz de evitar isso. Com base nisso, se for usado esse método, ele deve
quebrar o jejum e a pessoa deve compensar aquele dia posteriormente.
Cápsulas contêm o medicamento na forma de um pó ﬁno. Estas cápsulas são colocadas dentro de
um dispositivo especial que as esmaga para liberar o medicamento, que é inalado do dispositivo
através da boca. O uso dessas cápsulas invalida o jejum, porque parte desse pó se mistura com a
saliva e desce para o estômago.
Shaikh Muhammad al-Saalih al-'Uthaymin (que Allah tenha misericórdia dele) foi perguntado:
Algumas pessoas têm asma e precisam usar bombinhas quando estão em jejum. Qual é a decisão
sobre isso?
Ele respondeu:
Algumas pessoas são afetadas pela constrição da respiração, que é conhecida como asma.
Pedimos a Allah que nos mantenha sãos e salvos. Dois tipos de medicamentos são usados, um dos
quais é conhecido como cápsulas. Este tipo quebra o jejum porque é um pó que possui uma
substância e pode entrar no estômago. A pessoa em jejum não deve usá-la no Ramadan, exceto
no caso de necessidade. Se usá-la em caso de necessidade, então a pessoa quebrou o jejum e
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pode comer e beber pelo resto do dia, e repor outro dia em seu lugar. Se acontecer desta doença
se instalar, então a pessoa é considerada como um idoso que tem que alimentar um pobre por
dia, e ela não precisa jejuar.
O segundo tipo de remédio para asma é um gás que não contém nada além de ar que abre as vias
aéreas para que a pessoa possa respirar com facilidade. Isso não quebra o jejum; a pessoa em
jejum pode usá-lo e seu jejum é válido. Fim da citação.
(19/pergunta n º 159).
O Shaikh (que Allah tenha misericórdia dele) foi perguntado:
Há uma pessoa que tem asma e não consegue ler o Alcorão sem usar oxigênio. Ele pode usá-lo
durante o dia no Ramadan?
Ele respondeu:
Se não é essencial para ele usar oxigênio, então é melhor que ele não o use. O jejuador não é
obrigado a ler o Alcorão de tal forma que nós diríamos que ele deveria usá-lo para ler o Alcorão.
Mas alguns dos que estão aﬂitos com esta doença dizem: “Eu não posso parar de usá-lo e, se não
a uso, temo não ser capaz de respirar.” Então, dizemos que não há nada errado em usar esse
oxigênio, porque, de acordo com o que ouvimos, não chega ao estômago, chega até as veias e
facilita a respiração. Se for esse o caso, não há nada de errado com isso.
Mas há um tipo de pílula que é dada aos pacientes com asma, que é uma cápsula que contém pó.
Não é permitido usar isto observando um jejum obrigatório, porque quando se mistura com a
saliva alcança o estômago, caso em que quebra o jejum. Se uma pessoa tem que usá-la, então ela
deve quebrar seu jejum e compensar aquele dia mais tarde. Se ela tem que usá-la o tempo todo,
então a pessoa deve quebrar seu jejum e alimentar um pobre por dia. E Allah sabe melhor.
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Fim da citação.
(19/pergunta n° 163).
E Allah sabe melhor.
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