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1. Definição e Diagnóstico
Dr. Marcelo Tadday CRM-RS 21144

Asma é um problema de saúde pública
mundial que afeta todos os grupos etários,
com uma prevalência global entre 1 e 21%
em adultos1 e com mais de 20% de
crianças entre 6-7 anos apresentando
episódios importantes de sibilância anualmente.2 Apesar de em alguns países a
taxa de hospitalizações e mortalidade por
asma terem diminuído3, o impacto global
da asma – em termos de exacerbações e
sintomas diários – aumentou quase 30%
nos últimos 20 anos.4 Como problema de
saúde pública, a asma afeta não apenas
os pacientes, mas seus familiares, o sistema de saúde e a sociedade como um todo.
Apesar de ser uma das doenças crônicas
mais comuns da infância e em adultos
jovens, a asma as vezes não é reconheci-

da nos idosos e nos adultos em idade
produtiva. Mas há uma crescente preocupação do impacto da doença e do sub-diagnóstico, principalmente em idosos com
sintomas respiratórios, e sua consequente limitação às atividades físicas.
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PACIENTE COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS
OS SINTOMAS SÃO TÍPICOS DA ASMA?
SIM

NÃO

Histórico/ exame detalhado para asma
Histórico/exames confirmam o diagnóstico da asma?

NÃO
Urgência médica
e outros diagnósticos
improváveis

Detalhar a história e solicitar testes para
outros diagnósticos
Foi confirmado outro diagnóstico?

SIM

Realizar espirometria/PFE com teste de reversibilidade
Resultados confirmam o diagnóstico de asma?

NÃO
Tratamento empírico
com CI e SABA
resgate

SIM

NÃO

Avaliar resposta
Avaliar
resposta/diagnóstico
no prazo de 1-3 meses

Repetir em outra ocasião ou
definir outros testes
Confirma o diagnóstico
de asma?

SIM
TRATE PARA ASMA

Considerar tratamento do
diagnóstico mais provável
ou encaminhar para
outros exames

NÃO

SIM

TRATE PARA DIAGNÓSTICO
ALTERNATIVO

Figura 1: Diagnóstico de asma | Adaptado da referência 5
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A asma é definida como uma doença
heterogênea, usualmente caracterizada por
inflamação das vias aéreas, sendo determinada
pela história de sintomas respiratórios como
dispneia, chiado e aperto no peito, e tosse, que
variam com o tempo e em intensidade, associados à limitação variável ao fluxo aéreo.5 Por ser
uma doença heterogênea, apresenta diferentes
processos patológicos. Por isso, pode ser
sub-classificada conforme diferentes características clínicas, demográficas, e/ou fisiopatológicas,
os chamados fenótipos.6-8 Em pacientes com
asma grave algumas terapias específicas,
guiadas pelos fenótipos, estão disponíveis, mas
ainda há necessidade de mais estudos para
entender a utilidade da classificação da asma em
fenótipos.9
O diagnóstico (figura 1) é baseado na história
clínica de sintomas respiratórios característicos associado a testes de função pulmonar
que documentem limitação variável ao fluxo
aéreo (a espirometria em asma pode variar de

normal até limitação grave ao fluxo aéreo
em pacientes com asma não controlada).10
História familiar de asma e história de
atopia favorecem o diagnóstico.5
Os principais sintomas de asma são a
dispneia, o chiado e o aperto no peito, ou
tosse, que caracteristicamente vêm combinados e especialmente em adultos, são
piores à noite e ao amanhecer, variam ao
longo do tempo e em intensidade, podendo ser desencadeados por infecções
virais, exercícios, mudanças no tempo,
risadas, irritantes como fumaças e
vapores ou odores fortes. Por outro lado,
sintomas que diminuem a probabilidade
do diagnóstico de asma são tosse isolada
sem outros sintomas respiratórios,
produção crônica de escarro, dispneia
associada à tonturas ou parestesias, dor
torácica, ou dispneia induzida pelo exercício com inspiração ruidosa.5

Dispneia - Uma abordagem prática | Capítulo 4: Tratamento da Asma

03

2. Avaliação
Dr. Marcelo Tadday CRM-RS 21144

O grande objetivo do tratamento da asma é
obter o controle da doença, que é composto
por dois domínios: controle dos sintomas
(antes chamado de controle atual) e
prevenção de risco futuro (desfechos adversos, técnica inalatória, adesão ao tratamento,
efeitos colaterais das medicações e comorbidades). A avaliação da função pulmonar
também é importante na avaliação do risco
futuro.5
Após a confirmação do diagnóstico, e periodicamente durante o tratamento, vamos avaliar o
paciente com relação ao controle da asma (controle dos sintomas e risco futuro):5
Controle de sintomas na últimas 4 semanas (GINA, ACQ, ACT) – tabela 1

Identificação de fatores de risco para
exacerbações, limitação fixa ao fluxo
de ar, eventos adversos – tabela 2
Medida de função pulmonar no diagnóstico/início de tratamento, após 3-6
meses de tratamento de controle e
depois periodicamente
Para avaliação do tratamento, devemos:
Documentar a etapa atual de tratamento
Verificar técnica inalatória, adesão e
eventos adversos das medicações
Verificar plano de ação em caso de
crises/exacerbações
04
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Discutir com o paciente os objetivos do
tratamento e suas próprias percepções a
respeito
E também as comorbidades:5
Rinite, rinossinusite, refluxo gastroesofágico
(RGE), obesidade, apneia do sono,
depressão e ansiedade podem interferir nos
sintomas e na qualidade de vida dos pacientes, e algumas vezes no controle da
asma

05
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Gravidez

Tabela 1 – Controle de Asma (GINA)
A. CONTROLE DOS SINTOMAS DA ASMA

FIO2
NAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS,
O PACIENTE TEVE

SIM

NÃO
NÍVEL DO CONTROLE DOS SINTOMAS DA ASMA

Alguma noite não dormida
devido a asma?
Medicamento de alívio dos
sintomas* necessário mais que
duas vezes por semana?

Bem
controlada

Parcialmente
controlada

Não
controlada

Nenhum
desses

1-2 desses

3-4 desses

Alguma limitação nas
atividades devido a asma?
*Exceto medicação de alívio tomada antes do exercício

Sintomas diurnos de asma
mais de duas vezes por semana?

Adaptado da referência 5
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Tabela 2 – Fatores de risco para desfechos adversos
B. FATORES DE RISCOS PARA DESFECHOS ADVERSOS DA ASMA
Avaliar fatores de riscos no momento do diagnóstico e periodicamente, particularmente para pacientes com exacerbações.
Mensurar VEF1 ao iniciar o tratamento, após 3-6 meses de tratamento com medicamento de controle para registrar valor
pessoal de função pulmonar e depois periodicamente para avaliação contínua dos riscos.
POTENCIAIS FATORES DE RISCO PARA EXACERBAÇÕES
Sintomas de asma não controlados
Uso excessivo de SABA (aumento de mortalidade se uso de + de 1 tubo de 200 doses ao mês)
Uso inadequado de CI: uso sem prescrição; baixa adesão; técnica inalatória incorreta
VEF1 baixo, especialmente se prognóstico < 60%
Grandes problemas psicológicos ou socioeconômicos
Exposições: fumaça e alérgenos sensibilizadores
Comorbidades: obesidade, rinossinusite, alergia a comida confirmada

Ter um ou mais
desses fatores
aumentam o risco
de exacerbações,
mesmo que os
sintomas estejam
controlados

Eosinofilia sanguínea ou presença de catarro, FeNO elevado (em adultos com asma alérgica)
Gravidez
OUTROS IMPORTANTES FATORES DE RISCO PARA EXACERBAÇÕES:
Alguma vez intubado ou em unidade intensiva de tratamento devido a asma
≥1 exacerbações severas nos últimos 12 meses

Adaptado da referência 5
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Tabela 2 – Fatores de risco para desfechos adversos
B. FATORES DE RISCOS PARA DESFECHOS ADVERSOS DA ASMA
Avaliar fatores de riscos no momento do diagnóstico e periodicamente, particularmente para pacientes com exacerbações.
Mensurar VEF1 ao iniciar o tratamento, após 3-6 meses de tratamento com medicamento de controle para registrar valor
pessoal de função pulmonar e depois periodicamente para avaliação contínua dos riscos.
FATORES DE RISCO PARA LIMITAÇÃO FIXA DO FLUXO DE AR
Falta de tratamento com CI
Exposição: fumaça de cigarro; químicos nocivos; exposições ocupacionais
VEF1 inicial baixo; hipersecreção de muco crônico; eosinofilia sanguínea ou presença de catarro
FATORES DE RISCO PARA EFEITOS COLATERAIS DA MEDICAÇÃO
Sistêmico: uso frequente de corticoides orais; longo prazo, altas doses e/ou potência de CI; uso de inibidores P450
Local: altas doses ou potência de Cl, técnica inalatória incorreta

Adaptado da referência 5

08

3. Tratamento
Dr. Marcelo Tadday CRM-RS 21144

Os objetivos do tratamento da asma são:
obtenção do controle dos sintomas, com a
manutenção de atividades de vida diária normais;
e redução do risco de exacerbações, minimizando a limitação fixa ao fluxo de ar e os efeitos
adversos do tratamento. Para atingir esses objetivos, a boa relação entre o médico e o paciente é
fundamental, pois os objetivos devem ser compartilhados, sempre levando em conta as expectativas e os receios do paciente, decorrentes também
da sua cultura e do meio em que vive. O tratamento efetivo da asma requer, portanto, uma comunicação efetiva entre o médico e o paciente,
permitindo o paciente a ter um bom conhecimento
e segurança sobre a doença e seu manejo, o que
reduz o impacto e a morbidade da asma em sua
vida.11 Segundo o GINA, o manejo da asma –
farmacológico e não farmacológico – é escalonado (Steps) e baseado no controle, sendo feito no

sistema de “avaliação – ajuste – revisão” (figura
2), um ciclo contínuo que envolve avaliar o
controle, ajustar o tratamento e revisar a resposta.5 Entre as medidas não farmacológicas estão,
entre outras:5
Aconselhamento quanto à exposição ao
tabaco (ativa ou passiva)
Atividade física
Dieta saudável
Redução de peso em obesos
Controle ambiental, evitar alérgenos domiciliares e ocupacionais
Verificar alergias (alimentares e medicamentosas)
09
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E

Figura 2:
Ciclo do manejo da asma baseado no controle
Adaptado da referência 5
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Para uma parcela dos pacientes, o tratamento baseado no controle dos sintomas é um
bom guia para reduzir o risco de exacerbações. Contudo, em outros pacientes, como
em casos de asma mais grave, por exemplo,
não há uma boa relação entre controle de
sintomas e redução do risco de exacerbações, além de existirem pacientes que
apresentam exacerbações mesmo com os
sintomas controlados. É importante, quando
utilizamos essa estratégia de manejo baseado no controle, levar em consideração os
dois domínios do tratamento: controle dos
sintomas e redução de risco futuro.
Outras medidas de ajuste de tratamento,
baseadas em marcadores inflamatórios,
como avaliação do escarro induzido e análise
do FeNO são recomendados para o manejo
de asma em geral. Por outro lado, o uso de
escarro induzido em pacientes com asma

moderada a grave, tratados em centros com
experiência na técnica, pode ser utilizado
para guiar o manejo.5
As opções farmacológicas para o tratamento
da asma dividem-se em três categorias:5
Medicações de controle – tratamento de
manutenção da asma, reduzem a
inflamação da via aérea, controlam os
sintomas e reduzem o risco futuro, como
exacerbações e perda de função pulmonar.
Medicações de alívio – utilizadas conforme
demanda, apenas se necessário, para reduzir sintomas, incluindo piora da asma e exacerbações. A ausência de necessidade de
uso de medicações de alívio é um sinal de
controle da asma e de sucesso do tratamento profilático.
11
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Terapias adicionais em asma grave –
devem ser consideradas sempre que o
controle não for obtido (sintomas
persistentes) mesmo com doses altas das
medicações de controle.
O tratamento inicial, a partir do diagnóstico de
asma, vai ser definido pela apresentação no
momento da avaliação e do grau de controle
(sintomas) no último mês, necessidade de uso
de medicação de alívio, e história de exacerbações. A partir de então, nas avaliações posteriores, será utilizado o sistema de “avaliação –
ajuste – revisão”, fazendo um incremento (step
up), manutenção ou diminuição do tratamento
(step down), baseado nos critérios de controle
estabelecidos.5
Sintomas de asma ou necessidade de uso
de SABA menos de 2x/mês; sem sintomas noturnos no último mês; sem fatores

de risco para exacerbação (e sem exacerbação no último ano) - sem medicação de
controle, apenas medicação de alívio se
necessário
Sintomas infrequentes, mas o paciente
apresenta um ou mais fatores de risco para
exacerbações (baixa função pulmonar,
exacerbação necessitando de corticoide
oral no último ano ou história de internação
em UTI por asma) - baixa dose de CI
Sintomas de asma ou necessidade de uso
de medicação de alívio entre duas vezes
ao mês e duas vezes por semana, ou despertares noturnos por asma uma ou mais
vezes por mês - baixa dose de CI
Sintomas de asma ou necessidade de uso
de medicação de alívio mais do que duas
vezes por semana - baixa dose de CI
1
12
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Sintomas de asma na maior parte dos
dias; ou despertares noturnos por asma
uma ou mais vezes por semana, especialmente se fatores de risco estiverem
presentes (Tabela 1) - média/alta dose CI
ou CI/LABA baixa dose
Apresentação inicial da asma gravemente
mal controlada ou em exacerbação aguda
- curso de corticoide oral e alta dose CI
ou CI/LABA dose moderada
Tabela 1: Adaptado a partir da referência ...

Ainda antes de iniciar o tratamento, recomenda-se registrar (1) aCondição
evidênciaRara
do diagnóstico
de asma; (2) o nível de controle do sintomas
e fatores de risco, incluindo função pulmonar,
Mau prognóstico
além de (3) considerar
fatores influenciando
a escolha do tratamento; (4) ensinar e avaliar
a técnica inalatória; e (5) programar uma conTratamento Específico
sulta de acompanhamento. A revisão deve
ser feita em até 3 meses, podendo ser feita
antes caso haja necessidade. 5

Resulta de outras doenças

Tratamento Não Específico
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Figura 3 - Tratamento da Asma (GINA5)
ETAPA 5

ETAPA 4

ETAPA 2

ETAPA 1

Escolha do
tratamento
de controle
preferido

Outras opções
tratamento
controle

Dose Baixa CI

Considerar
dose
baixa de Cl

Antagonista do receptor de leucotrieno (LTRA)
Baixa dose de Teofilinaa

Tratamento
de alívio

Beta2(SABA) se necessário

ETAPA 3

Dose Baixa
CI+LABAb

Média/Alta dose Cl
Baixa dose Cl + LTRA
(ou + teofilinaa)

Encaminhar
para
tratamento
adjuvante
Dose
Média/Alta
Cl/LABAa

Tiotropioa,d
Anti-IgE
Anti-IL-5

Tiotropioa,d
Alta dose Cl
+LTRA
(ou + teofilinaa)

Dose baixa
de CO

SABA ou
Dose baixa de CI/formoterolc se necessário

a Acima de 12 anos de idade.
b Para crianças de 6-11 anos, o tratamento de escolha na etapa 3 é dose média de Cl.
c Para pacientes usando diproprionato de beclometasona/formoterol ou budesonida/formoterol terapia manutenção e resgate.
d Tiotrópio para pacientes ≥ 12 anos, com história de exarcebações.
Adaptado da referência 5
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Após o início do tratamento, o paciente segue
o processo de “avaliação – ajuste – revisão”. Uma
vez alcançado um bom controle em três
meses, considerar fazer o step down na etapa
de tratamento.5

A frequência das revisões dependerá do
nível de controle inicial do paciente, sua
resposta ao tratamento e segurança do paciente com o auto-manejo.

As revisões do paciente em tratamento
devem ser feitas regularmente para avaliação
do controle dos sintomas, fatores de risco e
ocorrência de exacerbações, assim como a
resposta a alterações do tratamento.
A melhora com o tratamento de manutenção
ocorre, na maior parte das vezes, nos
primeiros dias de tratamento, mas o efeito
completo pode levar de 3-4 meses.12 Em pacientes cronicamente sub-tratados, pode levar
mais tempo. Sempre deve ser avaliada
também a adesão ao tratamento e revisada a
técnica inalatória.

15
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