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Introdução

Você já ouviu falar do Dia Mundial da Asma? A data relembra a necessidade de espalhar informação 

de qualidade sobre a doença entre profissionais da área da saúde durante todo o ano.

Campanhas como essa são ainda mais importantes quando prestamos atenção nos dados. Segundo 

a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que mais de 339 milhões de pessoas ao redor do 

mundo apresentam a doença.

Considerando que a condição pode afetar qualquer faixa etária, é fundamental traçar uma estratégia 

de tratamento adequada, educando o paciente sobre os fatores desencadeantes e o plano de ação 

caso ocorra uma exacerbação.

Este material tem o objetivo de ampliar a consciência sobre o controle da doença crônica e a 

prevenção de crises e de mortes ocasionadas pela condição. Convidamos você, médico, a conferir 

cinco pontos importantes sobre a asma que você não pode deixar de conhecer.
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Capítulo 1:  Como diagnosticar?   

A asma é uma doença inflamatória e heterogênea das vias aéreas inferiores com limitação variável 

do fluxo aéreo. Ela é caracterizada pela história de sintomas respiratórios, tais como sibilos, dispneia, 

opressão torácica retroesternal e tosse, que variam com o tempo e na intensidade a depender do 

controle da doença.  

Figura 1: Fluxograma de diagnóstico da asma1
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Box 1: Critérios utilizados para realizar o diagnóstico de Asma1. Legendas: PEF: pico de fluxo 
expiratório; *Calculado com base em duas aferições diárias, cada uma considesando a 
melhor de 3 medidas (melhor PEF do dia menos a pior PEF do dia, dividida pela média entre 
as duas); Utilizando as referências equações multi-étinicas do GINA como referência.
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Capítulo 2: Como tratar a asma?

O tratamento da doença crônica deve ser traçado de forma personalizada, tendo como objetivo o 

controle e a redução de exacerbações, de efeitos adversos e da perda da função pulmonar.  

Uma etapa importante para o sucesso do tratamento é o entendimento sobre fatores contribuintes 

para a descompensação. Fatores ambientais devem ser levados em consideração, como: tabagismo, 

mofo e umidade, ácaros e presença de poeira ou outros poluentes ambientais. As comorbidades 

frequentemente encontradas em pacientes asmáticos são a rinite alérgica, doença do refluxo e 

obesidade e seu controle é fundamental para obtenção do controle da doença. Também é essencial 

que os pacientes estejam com a carteira de vacinação completamente atualizada. Além disso, há 

outros pontos que devem ser revistos constantemente pelo médico, como a educação do paciente 

sobre a doença, revisitar o plano de ação, a revisão do dispositivo inalatório e a técnica para sua 

utilização a cada consulta. 
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A lógica presente na hora de traçar o tratamento é a de escalonamento, de 1 a 5, em que a 

intensidade e a posologia dos fármacos é progressivamente maior. Considerando que os corticóides 

inalatórios (CI) são a base da terapia, as suas doses serão aumentadas conforme subirmos os degraus 

(steps), além de associarmos outros fármacos de controle (especialmente broncodilatadores). 

Se o paciente não apresentar uma resposta satisfatória, é possível aumentar a dose do CI e e/ou 

associar um beta agonista inalatório de longa duração (LABA). Outra associação possível é o uso de 

antagonistas de leucotrienos, medicações orais. Com relação aos pacientes mais graves, pode ser 

necessário a utilização de uma associação com tiotrópio, um antimuscarínico de longa ação (LAMA). 

Assim, é possível que os pacientes subam ou desçam as etapas de tratamento a cada 3-6 meses, de 

acordo com o nível de controle da asma.  
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Figura2: Tratamento da Asma conforme o nível de controle da doença, 
baseado em “steps“ de tratamento
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Figura2: Tratamento da Asma conforme o nível de controle da doença, 
baseado em “steps“ de tratamento
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Avaliando o controle da asma durante o atendimento  

Durante o atendimento do paciente com asma alguns pontos são fundamentais (figura 3): 

Controle dos sintomas: tosse, sibilos, dispneia, entre outros.    

Riscos futuros: prevenção de exacerbações graves que costumam evoluir com prejuízo da  

função pulmonar e efeitos colaterais dos medicamentos.

É importante ter como base uma boa anamnese, o que inclui: a frequência dos sintomas, 

alterações no sono, limitação de atividades e uso de medicações de resgate ao longo  

das últimas 4 semanas;

Considerar a adesão do paciente ao tratamento, técnica inalatória e a existência de comorbidades;  

Analise, também, os pilares do controle da asma:   
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Figura3: Três pontos fundamentais para avaliar com o paciente durante a consulta.

Plano de Ação em caso de piora 

Outro destaque na jornada do paciente é a utilização de um beta agonista inalatório de curta duração 

(SABA) ou o uso de um LABA de início rápido, como o formoterol, associado ao corticóide inalatório em 

caso de exacerbações da doença. Para que essa etapa do tratamento seja um sucesso, é fundamental 

ter um plano de ação em caso de piora dos sintomas. Alguns pontos importantes são: 

O paciente deve receber um LABA + CI ou um SABA + CI; 

O plano de ação deve conter todas medicações que o paciente está em uso;   

Aprender a identificar quando está com uma descompensação;  

Quando e como aumentar o uso das medicações de resgate e quando iniciar corticóides via oral; 
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Onde procurar atendimento médico se as medidas anteriores falharem; 

Figura4: Plano de ação para o paciente, em caso de piora de sintomas.

O uso de SABA isolado na terapia de manutenção de asma não é mais recomendado, visto o efeito 

importante que os corticóides inalatórios possuem na prevenção de exacerbações da doença, mesmo 

em quadros mais leves. Com isso, é fundamental reforçar o uso das medicações associadas.
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Capítulo 3: Fatores desencadeantes da asma:  
quais são e como controlá-los?

Não basta apenas criar uma estratégia de tratamento baseada em medicamentos se não há um 

entendimento do paciente em relação aos fatores desencadeantes da asma. Por isso, é importante 

entender quais são os fatores que podem contribuir para a descompensação.

Exposição a alérgenos  

Irritantes inalatórios 

Incluem alérgenos de origem animal, como ácaros e baratas, fungos e plantas;  

Pacientes com alergia alimentar podem apresentar sintomas de asma como componente da 

anafilaxia, mas os alérgenos dos alimentos raramente causam asma de forma isolada;  

A asma ocupacional está ligada à exposição a alérgenos no ambiente de trabalho.  

A fumaça proveniente do tabaco e da maconha são os irritantes mais comuns.
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Baixas temperaturas e umidade 

Flutuações hormonais 

Fatores emocionais (ex: ansiedade, depressão e estresse).

Atividade física

Atividade física

A broncoconstrição induzida pelo exercício afeta uma parte considerável  

da população asmática;  

Por outro lado, a prática de exercícios físicos, em geral, possui benefícios substanciais e tende 

a diminuir a sensibilidade aos demais fatores desencadeantes do broncoespasmo.  

Há indícios de que betabloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina, 

aspirina e outros anti-inflamatórios não esteroides podem agravar a asma. 
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Após entender quais são os “gatilhos”, o primeiro passo é orientar o paciente a diminuir a exposição 

a esses fatores, seja em casa, na escola ou no ambiente de trabalho. Podem ser necessárias, também, 

algumas intervenções na rotina, como:  

Privação completa de gatilho 

Limitar a exposição ao gatilho caso a privação completa não seja possível

Fazer dois jatos de inalação com broncodilatador de curta ação antes da exposição 

ao fator não evitável (ex: asma induzida pelo exercício) 

Exemplo: usar um pano úmido ao invés de varrer a casa evita que a poeira  

permaneça em suspensão.  

Exemplo: se ausentar de um ambiente caso alguém comece a fumar, mudar para um assento  

mais afastado caso alguém com um perfume muito forte sente ao lado.

Essa medida deve ser realizada apenas se as opções anteriores não forem possíveis.  

Deve ser realizado sob orientação médica e com cuidado para não exceder a dose  

máxima de medicação recomendada.  



15

Outro ponto importante para o médico é a compreensão acerca das comorbidades que acometem 

os pacientes com asma mal controlada. Existem fatores que podem piorar o controle da asma, como: 

rinossinusite, obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica, refluxo gastrointestinal e apneia do sono. 

Essas comorbidades também devem ser tratadas, visando obter um bom controle dos  

sintomas da asma.

Para aprofundar o seu conhecimento sobre essa doença crônica, separamos alguns dados que estão 

ligados a diferentes faixas etárias. Confira:

Mortalidade em crianças e adolescentes no Brasil

O estudo Asthma mortality in children and adolescents of Brazil over a 20-year period foi desenvolvido 

com o objetivo de estimar o número de óbitos e a tendência temporal da taxa de mortalidade da 

doença em crianças e adolescentes em nosso país. 

Capítulo 4: Asma em crianças e adolescentes 
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Publicado no Jornal de Pediatria, o material trouxe a seguinte consideração: ao longo dos últimos 20 

anos, houve uma tendência temporal de diminuição da mortalidade pela doença. 

Além disso:

Nas regiões Norte e Nordeste, as taxas de mortalidade foram maiores;

Sobre os adolescentes, há um destaque para os óbitos ocorridos fora do hospital. 

O predomínio das mortes em crianças com menos de cinco anos de idade pode se associar à 

maior fragilidade desse grupo de pacientes em países de baixa renda;  

Fumo passivo, produtos de limpeza e asma na infância

Segundo um estudo publicado no jornal Pediatric Pulmonology, há uma ligação direta entre a exposição 

pré e pós-natal ao fumo passivo e o surgimento da asma na infância.

Além disso, estudos prévios apontam que, em menos de 6 meses após o parto, cerca de 60% das mães 

voltaram a fumar e, dentro de um ano, mais de 80% recaem ao fumo após o parto.  Saiba mais sobre o 

estudo clicando aqui. 

https://pebmed.com.br/ha-associacao-entre-fumo-passivo-e-asma-na-infancia/
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Já o artigo Association of use of cleaning products with respiratory health in a Canadian birth cohort, 

publicado no jornal da Canadian Medical Association Journal (CMAJ), trouxe a associação entre o 

uso de produtos de limpeza e o risco de sibilância e asma aos três anos de idade. O estudo aponta 

a necessidade de prevenção do uso desses produtos em locais onde crianças pequenas estão 

presentes. Ao evitar essa exposição precoce, contribui-se para evitar o desenvolvimento de doenças 

alérgicas das vias aéreas.  

Manejo da asma em adolescentes

O GINA, Global Initiative for Asthma, trouxe recomendações sobre o manejo da doença em 

adolescentes durante o ano de 2021 e 2022.

Um dos destaques é a recomendação de evitar o uso isolado de beta agonista inalatório de curta ação 

(SABA) para alívio de sintomas em adolescentes maiores de 12 anos e adultos.

As novas evidências sugerem que, nas exacerbações, seja sempre administrado o corticoide inalatório 

em dose baixa associado ao formoterol, um beta agonista de longa ação (LABA). Já nas crianças de 

6 a 11 anos, o GINA também contra-indica a monoterapia, recomendando que, em caso de crise, o 

corticoide inalatório seja associado em baixa dose ao SABA (beta agonista de curta ação).  
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As atuais diretrizes debatem manejos da asma grave, sobretudo quanto ao uso de imunobiológicos. O 

Tezepelumabe, um anti-TSLP, assim como o Dupilumabe, anti-IL4 e 13, já foram aprovados para crianças 

na faixa etária a partir de 6 anos, compondo a gama de opções para o manejo da asma grave nessa 

população. Além disso, a combinação formoterol-budesonida não deve ser utilizada em crianças, sendo 

a beclometasona o corticóide inalatório de escolha.

Regulação negativa dos receptores beta adrenérgicos;   

Redução da bronco proteção e hiperresponsividade de rebote;  

Aumento da resposta a estímulos alérgicos;   

Aumento da inflamação das vias aéreas pela via eosinofílica.

Essas recomendações baseiam-se no fato da monoterapia com beta-agonista estar mais associada ao 

risco de exacerbações graves e óbitos. Além disso, o uso regular ou recorrente do SABA foi associado a 

diversos efeitos colaterais como:  



19

A asma bem controlada não parece ser um fator de risco para o desenvolvimento de COVID-19 grave1. 

As medicações de controle da doença devem ser mantidas durante a pandemia. Os pacientes de-

vem ser orientados a não alterar seu esquema terapêutico sem avaliação médica. O uso de imunotera-

pia aero alérgena e/ou fármacos biológicos pode ser mantido, priorizando a aplicação domiciliar. 

Além disso, é relevante:

Reforçar os planos de ação para uma possível crise de asma;

Realizar teleatendimento com pacientes asmáticos que possuem um quadro bem controlado  

ao longo do último semestre.  

Garantir acesso à medicação, ao serviço de emergência, ao seguimento clínico e à vacinação 

contra Influenza e COVID-19;  

Capítulo 5:  Covid-19: asma realmente é um  
fator de risco?  
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Como o Whitebook pode simplificar a sua tomada de decisão médica?

O momento da sua tomada de decisão médica não precisa ser complicado! Acesse o Whitebook hoje 

mesmo e garanta o acesso a todos os materiais que disponibilizamos para você, como: condutas 

pediátricas, calculadoras, centenas de guias de prescrições e muito mais!   

Para complementar o seu conhecimento obtido aqui neste e-book, você terá acesso a uma  

abordagem ainda mais completa no Whitebook. Algumas informações sobre o manejo da asma 

presentes no app são:

Fisiopatologia;  

Apresentação Clínica;  

Avaliação de Gravidade;

Abordagem Diagnóstica;  

Classificação;  

Diagnóstico Diferencial;  

Acompanhamento;  

Abordagem Terapêutica 

Profilaxia;

Prescrição ambulatorial e hospitalar.  
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O que você está esperando? Acesse a sua loja de aplicativos hoje mesmo e baixe o app médico  

mais utilizado no Brasil!  

Até o próximo material!  

Referências: 

1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2021.  

Disponível em: www.ginaasthma.org.

http://www.ginaasthma.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medprescricao&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/whitebook-cid-10-e-medicina/id638521744
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Mais textos sobre Asma no PEBMED: 

http://pebmed.com.br/controle-dos-fatores-desencadeantes-da-asma
http://pebmed.com.br/mortalidade-por-asma-em-criancas-e-adolescentes-no-brasil
http://pebmed.com.br/ha-associacao-entre-fumo-passivo-e-asma-na-infancia   
http://pebmed.com.br/quais-as-principais-mudancas-na-terapia-de-asma-para-adolescentes-baseadas-no-gina 
http://pebmed.com.br/quais-as-principais-mudancas-na-terapia-de-asma-para-adolescentes-baseadas-no-gina 
http://pebmed.com.br/asma-produtos-de-limpeza-podem-aumentar-o-risco-de-desenvolver-a-doenca-em-criancas 
http://pebmed.com.br/asma-produtos-de-limpeza-podem-aumentar-o-risco-de-desenvolver-a-doenca-em-criancas 
http://pebmed.com.br/pacientes-pediatricos-com-asma-tem-maior-risco-de-infeccao-pneumococica 
http://pebmed.com.br/como-tratar-hipertensao-em-pacientes-asmaticos  
http://pebmed.com.br/asma-na-infancia-e-a-saude-pulmonar-na-meia-idade 
http://pebmed.com.br/sbp-e-asbai-abordagem-pratica-da-asma-grave-em-criancas-e-adolescentes
http://pebmed.com.br/asma-alergica-uma-revisao-com-o-que-eu-tenho-que-saber  
http://pebmed.com.br/asma-confira-as-novas-recomendacoes-da-sociedade-brasileira-de-pneumologia
http://pebmed.com.br/asma-confira-as-novas-recomendacoes-da-sociedade-brasileira-de-pneumologia
http://pebmed.com.br/whitebook-como-agir-em-casos-de-crise-asmatica

