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Prezados alunos e colegas, 

 

        Asma é uma das doenças crônicas, na criança e no adulto, mais prevalente 
no mundo. É também considerada um problema de saúde pública, por isso a 
escolha do tema. A doença está relacionada a interações genéticas e ambientais 
e como não existe tratamento específico para Asma, utiliza-se atualmente o 
termo manejo para o que se dispõe como tratamento. Em 02 de maio 
comemora-se o dia Mundial da Asma.  

          Este manual foi produzido com muito carinho e estudo pelos alunos   
integrantes da Liga de Alergia e Imunopatologia (LAI) da Universidade Católica 
de Brasília, orientados pelos professores Carmen Lívia Faria da Silva Martins, 
Eduardo Moraes e Maria Eloá Fátima Ferreira Medeiros, escolhidos 
criteriosamente pelas editoras.  

 

 

 

 

 

                       Profa. Dra. Alessandra Ribeiro Ventura Oliveira 

Orientadora Docente da Liga Acadêmica de Alergia e Imunolopatologia - LAI da 
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Asma e exercícios físicos 
Alessandra Ribeiro Ventura Oliveira 

Caio Vinícius de Castro Lima Martins 

Lucas Nunes Menezes Regis Serafim 
 
Vanessa Mahamed Rassi 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, e seu 

tratamento visa principalmente o controle de sintomas e diminuição dos fatores 

que desencadeiam exacerbações. Apesar dos esforços da medicina em 

proporcionar aos pacientes asmáticos um controle clínico-medicamentoso 

adequado para sua doença, nem sempre esse controle se estabelece 

apropriadamente. Assim, surge a concepção de associar terapias não 

farmacológicas ao tratamento dos asmáticos, dentre as quais podemos citar 

seguir o tratamento indicado pelo médico corretamente, desenvolver um 

autocuidado, educar-se em como proceder em caso de exacerbações ou na 

utilização apropriada dos inaladores, se policiar em relação aos fatores 

desencadeantes e, em destaque, associar o exercício físico ao tratamento1,2. 

O exercício físico é atualmente uma parte fundamental preconizada no 

programa de reabilitação para asmáticos1, principalmente nos casos de asma 

moderada e grave. Esse exercício físico, quando feito, no mínimo, duas vezes 

por semana com predominância de exercícios aeróbios, de baixa a moderada 

intensidade e de forma individualizada, serve para aumentar o controle sobre a 

asma, por meio de uma melhora do condicionamento físico do asmático1. 
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HISTÓRICO DO EXERCÍCIO FÍSICO PARA ASMÁTICOS 

 

Ainda que a implementação do exercício físico ao tratamento da asma 

seja uma importante porção no programa de reabilitação para asmáticos, há 

alguns anos atrás a conciliação entre a asma e o exercício físico era, para alguns, 

algo arriscado e dúbio no tratamento, uma vez que o exercício físico pode 

desencadear o broncoespasmo induzido por exercício (BIE). De forma breve, o 

BIE se caracteriza como um estreitamento temporário das vias aéreas durante 

ou após o exercício físico e afeta, principalmente, os asmáticos, aumentando 

seus efeitos conforme a intensidade do exercício1. O BIE será abordado mais 

detalhadamente ainda neste capítulo. 

Após diversas pesquisas referentes ao assunto da asma e exercício físico, 

ainda existem alguns profissionais da saúde que não indicam o exercício físico 

como medida de tratamento da asma, pois muitos ainda não se habituaram ao 

tema e temem pela ocorrência do BIE. Tal postura por esses profissionais está, 

provavelmente, relacionada com o histórico do exercício físico para asmáticos1. 

 

  

            Segundo Freitas PD, et al, os estudos existentes até os anos 2000 não 

eram especificamente bem elaborados para esclarecer os benefícios do 

exercício físico aos asmáticos, além de possuírem alguns vieses, como reduzido 

número de sujeitos, incluir pacientes com doenças pulmonares diferentes da 

asma e programas sem a devida descrição do exercício1. As pesquisas dessa 

época, em geral, se limitaram a sugerir apenas uma melhora no condicionamento 

físico e na percepção da falta de ar (dispneia). Somente a partir de 2000 que 

estudos com maior rigor em suas metodologias surgiram e começaram a sugerir 

que o exercício físico poderia reduzir o BIE, a responsividade brônquica, o uso 

de medicamentos corticosteroides, além de aumentar a capacidade aeróbica, o 

controle clínico e a qualidade de vida1. A partir de 2007, foram introduzidos 

estudos voltados para o mecanismo inflamatório pulmonar, evidenciando que o 

exercício físico poderia reduzir imunoglobulinas alérgicas (IgG e IgE), migração 

de eosinófilos e linfócitos na resposta inflamatória das vias aéreas e diminuição 

do estresse oxidativo. De maneira geral, os estudos mostraram uma melhora nos 
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sintomas da asma, nos valores de pico de fluxo expiratório e um menor número 

de exacerbações1. Freitas PD, ainda dispõe de duas tabelas demonstrando a 

evolução dos estudos de exercício físico e asma em crianças (Tabela 1a) e em 

adultos (Tabela 1b). 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Freitas PD, et al. Efeitos do exercício físico no controle clínico da asma. Rev. Med, São Paulo. 

2015 out.-dez.; 94(4):246-55. 
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Fonte: Freitas PD, et al. Efeitos do exercício físico no controle clínico da asma. Rev. Med, São Paulo. 

2015 out.-dez.; 94(4):246-55. 

 

ASPECTOS FISIOLÓGICOS 

 

Normalmente, o processo de expiração é realizado de maneira passiva, 

por uma diferença de pressão entre os alvéolos pulmonares e a atmosfera. 

Nesse processo a pressão alveolar fica positiva e maior do que a pressão 

atmosférica, devido a forças elásticas dos pulmões que comprimem os alvéolos, 

e assim o ar flui para fora dos pulmões e reestabelece um repouso respiratório 

e possibilita um novo ciclo respiratório. Na expiração forçada, uma pessoa com 

pulmões normais utiliza músculos expiratórios para auxiliar ativamente a 

expiração, podendo até mesmo ser comparada a outra pessoa que possui 

doença pulmonar obstrutiva crônica. Durante a ação da expiração forçada, as 

pressões alveolares ficam positivas em demasia, retirando um volume de ar 

muito maior dos pulmões. Em pacientes asmáticos, as pressões alveolares não 

só têm de vencer a pressão atmosférica durante a expiração, mas também a 

resistência brônquica que a própria doença causa. Ademais, o exercício físico 

também pode aumentar a demanda de expirações forçadas mais 

frequentemente, uma vez que a frequência respiratória e o volume corrente 

aumentam3. 

É importante reforçar que a asma se caracteriza como uma doença 

obstrutiva crônica e, por conta desse caráter, acaba causando alterações 

fisiológicas no paciente asmático, esse tendo que adequar sua estrutura corporal 

em resposta a situação patológica. Dentre as diversas modificações, destaca-se 

comentar sobre a mudança de esforço muscular do asmático durante a 

expiração. É sabido que uma das dificuldades que pessoas acometidas pela 

asma possuem é a atividade de expirar, justamente por conta do aumento de 

resistência devido ao processo inflamatório. Dessa maneira, os asmáticos 

acabam por utilizar os músculos expiratórios com frequência como resposta 

fisiológica à asma. Elucidando melhor na parte anatômica, os músculos que são 

utilizados durante a expiração forçada compreendem os músculos abdominais 

(m. reto abdominal, m. oblíquo interno, m. oblíquo externo e m. transverso do 
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abdômen) que comprimem a cavidade abdominal e empurram o diafragma para 

cima, e os músculos intercostais internos que movimentam as costelas para 

baixo e para dentro3. 

Tendo como base tais informações, é possível inferir que, ainda que o 

exercício físico demande um maior esforço respiratório do asmático, ele é crucial 

para desenvolver um controle maior sobre a situação clínica da asma, pois 

estimula o asmático a refinar seus ciclos respiratórios, os fenômenos 

inflamatórios e a qualidade de vida, como apontam os estudos mais recentes1,2,3. 

Diante disso, é importante a implementação de exercícios físicos que favoreçam 

a atividade dos músculos expiratórios, pois esses auxiliam naquilo que os 

asmáticos possuem grande dificuldade, a expiração4,5. 

 

EXERCÍCIO FÍSICO E INFLAMAÇÃO 

 

A principal fisiopatologia da asma é a inflamação crônica do trato 

respiratório inferior, sendo o tratamento enfatizado nos guidelines de asma a 

associação da farmacoterapia e evitar contato com alérgenos. É comum também 

encontrar infiltrado celular inflamatório mesmo após o uso de corticoides orais, 

além de que o remodelamento das vias aéreas não apresenta boa resposta às 

terapias atuais6.  

Durante uma crise asmática os músculos lisos das vias aéreas se 

contraem e ocorre um estreitamento das vias concomitantemente com a 

inflamação7. A inflamação provoca o acúmulo de muco nos pulmões, e 

associado ao estreitamento das vias aéreas provoca os sintomas da crise, como 

a dispneia e sibilos8.9. Estudos também apontaram que no tecido brônquico há 

predominância de linfócitos Th2, relacionados principalmente com a produção de 

IL-4 e produção de citocinas inflamatórias, que estão relacionados com o 

mecanismo da broncoconstrição 10,11. 

Não há recomendações específicas para a realização de atividades 

físicas nos guidelines em relação ao tipo, intensidade, duração ou freqüência6. 

Estudos também apontam que o exercício leva a uma resposta inflamatória, 

porém o exercício físico também leva a uma resposta de citocinas inibitórias e 

anti-inflamatórias a restringir a magnitude da resposta inflamatória11. Múltiplos 
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estudos realizados mostraram que a Proteína C reativa (PCR), marcador 

comumente utilizado para observar inflamações em fase aguda, diminuiu com a 

realização de exercícios físicos6.  

A atividade física é sugestiva de apresentar um efeito protetor contra a 

asma, sendo dois principais mecanismos exaltados7, o primeiro mecanismo 

envolve a diminuição da inflamação das vias aéreas quando havia a prática de 

exercício físico, pela diminuição nos níveis de PCR, associado com a diminuição 

dos níveis séricos de endotelina-1 e de infiltrados eosinofílicos6. Outra hipótese 

envolve o fato de que a atividade física estimularia o epitélio ciliar, além de 

exercitar o músculo liso, diminuindo a presença de muco e sintomas da asma, 

como o sibilo7. 

Foi apontado também que o óxido nítrico diminuiu quando se associou os 

corticóides orais ao exercício físico, além de que outro estudo feito observou que 

a realização de exercícios físicos também diminuiu os níveis de IgE. Foi 

apontado que a atividade física aumentou os níveis de adiponectina, que possui 

uma ação antiinflamatória, e diminuiu os níveis de leptina, que possui uma ação 

inflamatória6, liberada principalmente pelos eosinófilos9, sendo necessários 

estudos mais detalhados para comprovar essa hipótese. 

A diminuição da presença de mediadores inflamatórios é importante, pois 

acredita-se que eles atuam sobre o epitélio podendo provocar alterações 

importantes em sua estrutura, podendo assim explicar o espessamento da 

membrana basal e lesões irreversíveis do trato respiratório, como a hipertrofia 

do músculo liso, aumento de células caliciformes caracterizando assim o 

remodelamento9.  

 

LESÃO EPITELIAL E HIPERRESPONSIVIDADE DAS VIAS AÉREAS  

 

A lesão epitelial que pode ocorrer através das interações do ambiente e 

predisposição genética, em longo prazo, pode provocar o remodelamento e a 

hiperresponsividade das vias aéreas. A exposição repetitiva ao processo de 

injúria tecidual pode levar a uma exposição crônica a citocinas inflamatórias, 

como prostaglandinas e leucotrienos, podendo modificar as propriedades do 

músculo liso e levar a uma hiperresponsividade10. 
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Em curto prazo, a lesão epitelial favorece a interação entre alérgenos com 

a resposta imune, podendo ocorrer uma inflamação aguda, além do infiltrado de 

células que compõem a inflamação, como os mastócitos e posteriormente os 

neutrófilos, podendo levar a uma obstrução brônquica. O influxo de células 

inflamatórias também pode levar a um dano secundário devido a produção de 

espécies reativas de oxigênio10. 

           O reparo tecidual inadequado pode levar a produção de fatores de 

crescimento e a não resolução do processo inflamatório, com aumento da 

citotoxicidade, sendo que os fatores de crescimento e citocinas inflamatórias, 

como prostaglandina e leucotrienos promovem também o remodelamento e a 

persistência da inflamação10.  

 

 
 

Fonte: Pathogenesis of Exercise-induced bronchoconstriction. Immunology and Allergy Clinics of North America 2009. 
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A hiperresponsividade das vias pode ser definida como uma maior 

sensibilidade das vias aos estímulos tanto naturais (indireta) quanto 

farmacológicos (direta), que acabam resultando na constrição da via pela 

contração do músculo liso12. Os estímulos diretos são feitos pela administração 

de fármacos, como a metacolina e a histamina, que atuam diretamente em 

receptores no músculo liso que acabam resultando em sua contração12,13.  

Já os estímulos indiretos envolvem alérgenos ou exercício físico, e são 

assim classificados pelo fato de liberarem mediadores que provocam a 

broncoconstrição e são liberados pelas células inflamatórias, como os 

mastócitos e eosinófilos12. A resposta também está sujeita a sensibilidade do 

músculo liso às citocinas liberadas. 

O remodelamento alveolar que ocorre na asma está relacionado com a 

hiperresponsividade das vias, e algumas alterações, como hiperplasia e 

hipertrofia do músculo liso, além da lesão epitelial e descamação evidenciaram 

essa relação, além de levantar uma hipótese de que a hiperresponsividade 

decorre do processo inflamatório na via aérea12, sendo que estudos mostraram 

que em curto prazo, os corticoides inalatórios diminuíram essa resposta 

exacerbada. 

 

BRONCOESPASMO INDUZIDO PELO EXERCÍCIO (BIE)  

 

Como já mencionado, o BIE se caracteriza como um aumento transitório 

da resistência das vias aéreas ao fluxo de ar, ocorrendo durante ou após o 

exercício vigoroso. Tal condição afeta em grande quantidade os asmáticos, com 

porcentagens de até 90%, mas também afeta pessoas sem história prévia de 

asma, com margens de 5 a 20%4. 

Algumas hipóteses são avaliadas do porquê pacientes asmáticos realizam 

menos atividade física, sendo uma delas da piora dos sintomas e pelo 

broncoespasmo induzido por exercício físico (BIE)7. Esse broncoespasmo pode 

provocar dispneia, tosse, dor torácica e sibilos, e ocorre principalmente após o 

exercício no Volume Expiratório Forçado em 1 segundo (VEF1), que pode ser 

reduzido em até 10% em comparação ao VEF1 antes do exercício8. A obstrução 
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da via aérea costuma ser iniciada logo após o exercício, mas há remissão dos 

sintomas em até 1 hora9, e é identificada por ser uma redução da função 

pulmonar transitória após o exercício físico10. 

Há duas hipóteses para a ocorrência do BIE. A primeira envolve o fato de 

que durante a realização do exercício, ocorre um aumento da respiração pela 

boca para suprir o aumento da demanda, porém esse ar chega frio e não 

umidificado, resultando em desidratação das vias aéreas inferiores e 

vasoconstrição brônquica. Após a realização do exercício, ocorre uma hiperemia 

reativa, resultando em extravasamento vascular e edema, sendo esses dois 

fatores associados com a obstrução brônquica transitória8,10. 

A segunda hipótese exalta o fato de que o ar que chegou acaba por 

desidratar a via aérea, visto que não houve devida umidificação, aumentando a 

osmolaridade da superfície brônquica, resultando em encolhimento das células 

subepiteliais, pois perdem água por osmose para o epitélio. Mediadores 

inflamatórios como prostaglandinas e leucotrienos são liberados durante a 

regulação dos volumes celulares, gerando também contração dos músculos 

brônquicos10. Um desequilíbrio na produção de fatores inflamatórios está 

relacionado também com o BIE11. 

 

 

Fonte: Pathogenesis of Exercise-induced bronchoconstriction. Immunology and Allergy Clinics of North America 2009. 
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O BIE é comumente visto em pacientes asmáticos, sendo presente 

principalmente em exercícios físicos rigorosos e pode ser um gatilho para uma 

crise asmática. O tratamento para o BIE pode ser realizado através do uso de 

corticoides inalatórios, que apresentaram maior redução desse evento, além do 

uso de beta-2 agonistas inalatórios, usados meia-hora antes dos exercícios 

físicos, com potencial duração de até 4 horas9. Os sintomas do BIE, como a 

dispneia e o sibilo, também podem estar associados a obesidade, sedentarismo 

e a outras comorbidades como disfunções nas cordas vocais2. 

 

PROGRAMA DE TREINAMENTO FÍSICO PARA ASMÁTICOS 

 O programa de treinamento físico para asmáticos tem como objetivo 

melhorar o condicionamento físico, a coordenação neuromuscular e a 

autoconfiança do paciente, consequentemente, levando a uma melhora do 

quadro clínico e funcional da doença1.Estudos demonstram que a prática de 

exercícios pode elevar a qualidade de vida do paciente, reduzindo o uso de 

medicamentos e o número de crises e hospitalizações15. No entanto, o tipo de 

treinamento, assim como sua intensidade, duração e frequência devem ser 

considerados na elaboração do protocolo, com o objetivo de promover as 

adaptações fisiológicas necessárias1. 

 Tipos de treinamento físico: a maioria dos protocolos de treinamento 

físico para asmáticos, com base em evidências, englobam exercícios aeróbicos 

como caminhada, corrida, ciclismo e natação, associados ou não com exercícios 

resistidos e alongamentos. A modalidade de exercício mais adequada para cada 

paciente é aquela em que ele se adapta melhor, tem prazer em realizar, que seja 

feita em local isento de fatores desencadeantes alérgicos e que respeite as 

condições econômicas e culturais do paciente. Dessa forma, os pacientes terão 

melhor rendimento e maior adesão à prática de exercícios. Ademais, os estudos 

que demonstraram melhora no quadro clínico da asma basearam-se 

predominantemente em atividades aeróbicas1. 

 Duração do treino: os protocolos de treinamento físico para asmáticos 

diferem muito no que diz respeito à duração de cada sessão.  Porém, os estudos 

mais recentes baseiam-se em treinos de 30 a 90 minutos, intervalo de tempo 
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que também é recomendado pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte 

(ACSM). Nesta duração de 30 a 90 minutos estão incluídas 3 etapas: 

aquecimento (5-15 min), condicionamento (20-60 min) e desaquecimento (5-15 

min), que são fundamentais para evitar a ocorrência do BIE1. 

 Intensidade: os estudos de treinamento físico para asmáticos, em sua 

maioria, apresentam intensidades que variam de moderada a alta, e o parâmetro 

utilizado para determinar a capacidade aeróbica do paciente é o teste 

cardiopulmonar de esforço1. Esse teste é caracterizado pela combinação de um 

teste ergométrico convencional com a análise do ar expirado pelo paciente, que 

serve para especificar medidas diretas de parâmetros respiratórios, como 

consumo de oxigênio, produção de gás carbônico, frequência respiratória e 

ventilação pulmonar13. Ele é considerado padrão-ouro para a prescrição da 

intensidade do exercício, que é determinada por meio dos limiares ventilatórios 

e parametrizada durante o treinamento pela frequência cardíaca1. 

 A dificuldade de realização e o elevado custo do teste cardiopulmonar de 

esforço, todavia, limita o seu uso na prática clínica. Por essa razão, outros 

parâmetros têm sido cada vez mais utilizados. São eles: teste de caminhada de 

seis minutos (Incremental Shuttle Walking Test), frequência cardíaca máxima 

predita para a idade, frequência cardíaca de reserva, e até mesmo limiar de 

lactato1. 

 Frequência: a maior parte dos estudos que avaliam os efeitos do 

treinamento físico na reabilitação dos asmáticos revelam que uma frequência de 

2 a 3 vezes na semana é suficiente para proporcionar melhoras às condições do 

paciente. Todavia, deve-se considerar que a frequência do programa de 

treinamento físico está diretamente relacionada à intensidade e à duração do 

treino, e que uma frequência maior provavelmente promoverá uma melhora mais 

rápida e de maior amplitude da capacidade física1. 

 Duração do programa: a maioria dos protocolos de treinamento físico 

para asmáticos preconizam uma duração de 5 a 18 semanas; no entanto, a 

duração ideal será aquela que produzir os efeitos máximos desejados, sem 

causar prejuízos ao paciente. Estudos mais recentes revelam que 12 semanas 

são suficientes para melhorar o condicionamento físico e produzir efeitos de 

melhora no controle clínico1. 
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Segue abaixo tabela que exemplifica um protocolo de treinamento físico 

para asmáticos1. 

 

 

Fonte:  Efeitos do exercício físico no controle clínico da asma. Rev. Med, São Paulo. 2015. 

 

 

PARTICULARIDADES DA NATAÇÃO 

Um exercício que se sobressai na recomendação para asmáticos é a 

natação. É provável que tal atividade física exerça um efeito protetor que induz 

uma broncoconstrição menos severa como resultado de uma alta umidade do ar 

inspirado ao nível da água, reduzindo os efeitos do BIE5. 

A posição horizontal durante a prática da natação também parece induzir 

uma nova rota respiratória de menor resistência das vias aéreas. Ao que tudo 

indica, a natação também acaba por fazer com que o asmático pratique 

ativamente e conscientemente o controle expiratório durante o mergulho na 

água, melhorando o controle sobre a administração da respiração, bem como 

induzindo a atuação dos músculos expiratórios5. 

Entretanto, um malefício da natação seria o mau gerenciamento de 

piscinas com altas concentrações de cloro, uma vez que estes poderiam atuar 
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como alérgenos e irritar as vias aéreas. A melhor solução seria orientar o 

asmático a se atentar para piscinas tratadas com cloro excessivo, sendo um sinal 

desse quadro o cheiro forte característico ou a irritação das mucosas corporais 

ao contato do ar ou da água permeados com a substância5. 

 

ATLETAS 

 

Atletas, principalmente atletas de elite, possuem uma maior prevalência 

de sintomas respiratórios quando comparados com não atletas, inclusive da 

asma. A hiperresponsividade das vias aéreas é comum entre eles e geralmente 

não é reportada. A asma em atletas normalmente possui uma menor correlação 

entre os sintomas e a função pulmonar, menor inflamação eosinofílica, maior 

volume e expiração pulmonar, e uma melhora das disfunções respiratórias após 

os exercícios. É recomendado que estes se adequem a um tratamento próprio, 

evitem poluentes atmosféricos e alérgenos, se atentem aos níveis de cloro de 

piscinas, além de evitar treinos em ambientes extremamente frios2. 

Levando tais informações em consideração, é importante um constante 

monitoramento do asmático durante a prática do exercício escolhido, bem como 

um treinamento do educador físico em recomendar o melhor exercício e em qual 

postura tomar para amparar o asmático em episódios de exacerbações. 

 

PROGRAMA DE TREINAMENTO FÍSICO PARA ASMÁTICOS OBESOS 

  
           A asma, quando associada à obesidade, apresenta sintomas mais 

exacerbados, maior dificuldade de controle e resposta menos eficaz à 

medicação; portanto, pacientes asmáticos obesos, além de realizarem 

tratamento farmacológico convencional, devem receber tratamento 

complementar específico para perda de peso1,14. Estudos recentes relatam uma 

melhora no controle da asma em crianças obesas após perda de peso induzida 

pela dieta, além de melhora do volume expiratório de reserva, do volume 

residual, dos sintomas descritos no Questionário de Qualidade de Vida da Asma 

Pediátrica (PAQLQ) e do domínio emocional14. 
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 Segundo recomendações do ACSM, os programas de perda de peso que 

combinam a redução da ingesta calórica com aumento do nível de atividade 

física são os mais eficientes. Portanto, dieta e treinamento físico devem ser uma 

combinação presente na vida do paciente asmático obeso, tanto para melhorar 

parâmetros relacionados ao condicionamento físico quanto para potencializar a 

perda de peso1. 

 A prescrição de atividade física para esses pacientes deve considerar as 

limitações causadas pela obesidade, e o programa de treinamento deve seguir 

algumas recomendações especiais, como aumento da duração e da frequência 

de exercícios, com diminuição da intensidade inicial e da progressão dos 

exercícios. Além disso, é recomendada a associação de exercícios de 

resistência aos exercícios aeróbicos, com o intuito de manter um treino mais 

equilibrado. Isso porque além de aumentar a massa magra e o consumo 

metabólico basal, preparando o paciente para sustentar uma maior demanda de 

atividade aeróbia, também diminui o risco de lesões musculoesqueléticas e o 

estresse fisiológico em atividades diárias1. 

 A avaliação inicial e a supervisão de treino desses pacientes deve ser 

criteriosa, já que a obesidade geralmente está associada a algumas 

comorbidades importantes (como dislipidemia, hipertensão, hiperglicemia, entre 

outros) que podem aumentar a classificação de risco para esses indivíduos. 

Portanto, deve-se monitorar o tratamento farmacológico da asma e também das 

outras comorbidades. Ademais, deve-se priorizar o cicloergômetro ao realizar 

teste cardiopulmonar de esforço e adaptar os exercícios e equipamentos sempre 

que possível, principalmente se houver patologia ortopédica e/ou 

musculoesquelética1. 

Segue abaixo tabela que exemplifica um protocolo de treinamento físico 

para pacientes com asma e obesidade1. 
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Fonte:  Efeitos do exercício físico no controle clínico da asma. Rev. Med, São Paulo. 2015. 

 

 

CONCLUSÃO 

 As evidências científicas disponíveis atualmente reforçam a importância 

do treinamento físico no processo de reabilitação de pacientes asmáticos, devido 

à significativa redução da inflamação nas vias aéreas proporcionada pelos 

exercícios. Além disso, a melhora do condicionamento físico exerce um 

importante papel na melhora clínica e funcional desses pacientes, sugerindo sua 

indicação em associação com o tratamento medicamentoso. E o treinamento 

físico pode ser de baixo custo e fácil acesso, não invasivo, saudável e prazeroso, 

devendo ser acrescentado na rotina de um paciente asmático a fim de melhorar 

a sua qualidade de vida. 
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2    
Relação dos níveis de IgE no adulto e no idoso 
asmáticos 
Priscila Rejane de Moraes Magalhães 

Alessandra Ribeiro Ventura Oliveira 

 

              

             A asma é considerada uma doença inflamatória crônica das vias aéreas 

cuja prevalência nos idosos é maior do que em adultos jovens, sendo as 

mulheres mais afetadas do que os homens, em ambas as fases da vida. Nas 

mulheres idosas, a prevalência é superior à porcentagem de homens idosos 1, 

como descrito no quadro 1.  

 

 

 

Quadro 1 – Prevalência de asma brônquica, por gênero, nos idosos e nos adultos 
jovens 

 

               

 

             Por se tratar de uma doença subdiagnosticada e tratada 

inadequadamente nas idades mais avançadas, os índices de mortalidade entre 

idosos são altos 1,2. É uma doença que provoca chiado, opressão torácica e 

tosse, principalmente à noite e ao levantar. Ocorre episódios normalmente 

Fonte: Nogueira, Gonçalo. M. A. A. Caracterização epidemiológica da asma e da rinite em idosos. Junho, 2012. 
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associados a uma obstrução generalizada do fluxo de ar que pode ser 

parcialmente reversível, espontaneamente ou por tratamento 1,2. A prevalência 

de asma, autorreferida ou sintomas, é maior na área urbana em comparação 

com a área rural, por motivos desconhecidos 3. Salienta-se que os idosos 

passam mais tempo dentro de casa as quais estão alcatifadas (Figura 2) com 

significativa presença de fungos ou bolores nas paredes ou teto das suas 

residências e apresentam maior fator de risco aos aeroalergênios “indoor”, como 

o D. pteronyssinus - ácaros da família Pyroglyphidae presente na poeira 

intradomiciliar 1 (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1 - Positividade dos testes cutâneos de alergias em voluntários asmáticos. 

 

 
Fonte: Nogueira, Gonçalo. M. A. A. Caracterização epidemiológica da asma e da rinite em idosos. Junho, 
2012 
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Figura 2 - Representação gráfica da distribuição das habilitações académicas, 
residência, sintomatologia e fatores de risco entre idosos e adultos jovens asmáticos. 

 

            A dosagem da IgE sérica total para o diagnóstico clínico de asma é 

menos efetiva em pacientes idosos porque os níveis mais baixos de IgE podem 

diminuir a sensibilidade do teste. Nessas circunstâncias, porém, a concentração 

de IgE total é maior em indivíduos atópicos (alérgicos) em relação aos não 

atópicos – este grupo pode ser mais prejudicial do que o outro em termos de 

função pulmonar 4. O segundo grupo está associado a níveis elevados de 

 

 

Fonte: Nogueira, Gonçalo. M. A. A. Caracterização epidemiológica da asma e da rinite em idosos. Junho, 2012 
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neutrófilos no soro e escarro e mais comumente em pacientes idosos com início 

tardio da doença 4.  

            Além disso, a asma não atópica está mais relacionada a uma resposta 

do tipo Th1, o que aumenta consequentemente os níveis de neutrófilos2. 

Comparando ambos os grupos de asmáticos, os asmáticos não-atópicos 

apresentam menor volume expiratório forçado em 1 segundo (VEF1) e sintomas 

mais persistentes do que os asmáticos atópicos 5. Portanto, a força diafragmática 

reduzida e alterações inflamatórias sistêmicas podem surgir em idosos e 

intensificar fenótipos asmáticos 3.  

             Através de inquéritos epidemiológicos é difícil encontrar diagnóstico nas 

idades mais avançadas possivelmente devido a consequência das diferenças 

relacionadas com as manifestações de doença clínica nos idosos. De acordo 

com o estudo de Menezes, a prevalência do diagnóstico médico de asma foi 

maior no sexo feminino, nos de cor branca, com maior escolaridade e moradores 

da região Sul do Brasil 1. Entre os idosos, a prevalência de asma brônquica foi 

superior à dos adultos jovens quando diagnosticados de pieira, toma de 

medicação para asma e/ou presença de pieira, tosse seca ou falta de ar durante 

ou depois de fazer exercício. Contudo, a existência de pieira não é um sintoma, 

por si só, específico da asma, visto que a existência de pieira nos últimos 12 

meses é um dos fatores considerados na definição de asma em seu estudo. 

Além disso, possuir antecedentes familiares de asma/bronquite asmática e/ou 

rinite alérgica não é fator de risco para o aparecimento de asma 1,2,3.  
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Farmacologia dos medicamentos para o manejo da 
Asma 
Maria Eloá Fátima Ferreira Medeiros 

Lívia Polisseni Cotta Nascimento 

Natália Francis Gonçalves Farinha 

 

 
Tratamento farmacológico da Asma 

 

O tratamento farmacológico da asma pode ser classificado em três 

categorias principais: medicamentos controladores, medicamentos de alívio ou 

de resgate e terapias de complemento para pacientes com asma grave¹.  

Os controladores são aqueles usados para o tratamento de manutenção, 

são de uso regular e possuem ação anti-inflamatória. Seus representantes são 

os corticoides inalatórios e sistêmicos e os β2-agonistas de longa duração. Os 

medicamentos de resgate são fornecidos a todos os pacientes para o alívio dos 

sintomas, inclusive durante o agravamento da asma ou exacerbações, bem 

como para a prevenção a curto prazo de broncoconstrição induzida pelo 

exercício¹. São representados pelos broncodilatadores de curta duração (β2 

agonistas), responsáveis pelo alívio a curto prazo dos sintomas¹. Já as terapias 

de complemento para pacientes com asma grave serão necessárias quando os 

pacientes apresentam sintomas persistentes e/ou exacerbações, apesar do 

tratamento otimizado com medicamentos de controle em doses elevadas e 

tratamento de fatores de risco modificáveis¹. 

O manejo adequado da asma requer a análise de vários parâmetros, 

sendo alguns deles, a frequência (intermitente ou persistente) e o nível de 

controle (asma controlada, descontrolada ou exacerbação) ². Portanto, o 

tratamento farmacológico da asma é dividido em 5 etapas, sendo essas etapas 
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crescentes quanto a presença dos sintomas e de sua frequência³, como está 

exemplificado no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Manejo da asma baseado no nível de controle para maiores de 5 
anos. 

 

            Fonte: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, 2012. 

 

 

A primeira etapa corresponde a utilização de medicamentos de resgate 

(alívio) quando existe a presença de sintomas, como: tosse, sibilo e dispneia; 

ocorrem no máximo duas vezes por semana e são de curta duração². Na maioria 

das vezes o medicamento de escolha é da classe dos β2-agonistas de curta 

duração. O uso desses medicamentos de alívio ocorrerá sempre que o paciente 

apresentar sintomas de broncoconstrição, independente da fase de tratamento2. 

Na segunda etapa ocorre a adição de um corticoide inalatório de uso 

contínuo e em doses baixas ao tratamento.   A persistência dos sintomas mesmo 
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com o uso dos fármacos de resgate gera a necessidade de se avançar para essa 

etapa.  

A terceira etapa corresponde a quatro possibilidades de associações 

medicamentosas e ocorre devido a persistência dos sintomas. Na utilização de 

corticoide inalatório em doses baixas é associado: 1) um β2-agonista de longa 

duração; 2) um antileucotrieno; 3) ou teofilina de liberação lenta. Se a opção for 

o aumento de dose do corticoide inalatório – doses médias e altas - não será 

preciso, nessa etapa, fazer associação de outras classes de medicamentos².  

A quarta etapa corresponde à associação de corticoide inalatório em 

doses moderadas e altas à β2-agonistas de ação prolongada²·³.Os 

antileucotrienos e a teofilina também podem ser associados a esses dois 

medicamentos³.  

          Já a quinta etapa corresponde a adição de corticoides orais aos pacientes 

que não conseguiram o controle da asma com os medicamentos da etapa 4. 

Além disso, pode adicionar um anti-IgE ao tratamento de pacientes pré-dispostos 

a alergia, rinite, asma, dermatite³.  Em pacientes maiores de 12 anos, pode-se 

adotar como terapêutica o uso de tiotrópio (antagonista muscarínico de ação 

prolongada), Mepolizumab (tratamento anti-interleucina-5) em pacientes com 

asma eosinofílica grave e descontrolada. 

         O acompanhamento dos pacientes em tratamento farmacológico deve ser 

constante e acompanhado de reavaliações frequentes. Para incluir ou retirar 

medicamentos ao tratamento é preciso verificar a presença de sintomas ou a sua 

remissão durante um período mínimo três a seis meses¹.  O controle da asma 

mantido por no mínimo três meses permite redução do tratamento e traz 

benefícios como mantenção de um bom controle dos sintomas e exacerbações, 

redução no custo do tratamento, redução de efeitos colaterais e melhor adesão 

do paciente à terapêutica1.  

As classes farmacológicas utilizadas no manejo da asma são: Corticoides, 

Broncodilatadores (β2-agonistas, Metilxantinas e Anticolinérgicos) e 

Antagonistas dos Receptores de Leucotrienos (antileucotrienos)¹. Sendo assim, 

descrito abaixo essas principais classes farmacológicas, seus representantes 

mais utilizados no manejo da asma e características importantes para a 
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promoção do uso racional de medicamentos (eficácia, efetividade e segurança) 

no tratamento da asma1,2. 

 
Corticoides / Corticosteroides / Antiinflamatórios Esteroidais / 
Glicocorticoides 
 

A partir da segunda etapa do tratamento da asma, com base no Quadro 

1 apresentado acima, é necessário a utilização de um medicamento que 

promova um efeito antiinflamatório.  

 

Os corticoides podem ser divididos em duas categorias, conforme a sua 

via de administração: corticoides inalatórios e corticoides sistêmicos. Além disso, 

divergem quanto à fase do tratamento, sendo os corticoides sistêmicos 

recomendados para o tratamento das exacerbações, enquanto o corticoide 

inalado é utilizado como tratamento de manutenção ou controle3. A escolha da 

via de administração também está relacionada ao risco de reações adversas, 

sendo mais comuns e mais frequentes quando se utiliza os corticoides 

sistêmicos 4,5. Isso ocorre devido as concentrações sistêmicas serem maiores 

quando esses medicamentos são utilizados por via oral ou parenteral. Já a via 

inalatória permite administrar o medicamento no local da inflamação (sistema 

pulmonar), possibilitando também o uso em doses mais baixas, reduzindo a 

probabilidade de efeitos adversos significativos6. 

 

O componente inflamatório da asma caracteriza-se por edema das vias 

respiratórias, hiperplasia das células caliciformes, secreção de muco e infiltração 

por uma ampla variedade de células imunes e inflamatórias, que liberam diversas 

citocinas associadas⁶. Por esse motivo, as vantagens do uso dos 

corticosteróides são inúmeras para o tratamento desta doença. São fármacos 

capazes de diminuir a quantidade de células inflamatórias, reduzir a lesão 

epitelial, diminuir a permeabilidade vascular, com consequente resolução do 

edema, bem como, através da redução da inflamação, promover uma diminuição 

da hiperresponsividade das vias aéreas ⁶. Entretanto, os esteroides são apenas 

supressores da cascata inflamatória e não curam a doença de base; ademais, 
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esses fármacos são incapazes de reverter a remodelação brônquica causada 

pela asma crônica e mal-controlada⁶.  

 

Os corticoides aumentam a transcrição de genes que codificam o receptor 

β2-adrenérgico e diversas proteínas anti-inflamatórias, como IL-10, IL-12 e 

antagonista do receptor de IL-1; e diminuem a transcrição de genes que 

codificam proteínas pró-inflamatórias incluindo: IL-2, IL-3, IL-4,  IL-5, IL-6, IL-11, 

ciclo-oxigenase (COX), fosfolipase A2, endotelina-1 e receptor de NK1-2, entre 

outras6.  

 

Por conseguinte, a redução de IL-4, que atua na indução da produção de 

IgE, e de IL-5, que auxilia no recrutamento de eosinófilos, diminui 

acentuadamente a resposta inflamatória na asma6. Trazendo para a 

fisiopatologia da doença, a grosso modo, a redução da produção de IgE e o 

menor recrutamento de eosinófilos irão atuar na melhora clínica do paciente 

diminuindo sua resposta inflamatória aos alérgenos IgE mediados. Além disso, 

os corticosteroides induzem apoptose em diversas células inflamatórias, 

particularmente eosinófilos e linfócitos TH2, e inibem indiretamente mastócitos6, 

também contribuindo para a redução da cascata inflamatória a que o paciente é 

submetido. 

 

Corticoides Inalatórios 
 

Nessa classe de medicamento, o mecanismo de ação, a partir de uma 

interação fármaco-receptor, provoca alterações na expressão gênica que 

permitem o controle dos mediadores inflamatórios7,8. Assim, dentre vários 

efeitos, nota-se a inibição de mastócitos, eosinófilos, macrófagos e histamina9,10. 

Os corticoides inalatórios atualmente disponíveis incluem: 

Beclometasona, Budesonida, Ciclesonida, Fluticasona e Mometasona, os quais 

serão abordados a seguir. 

É válido ressaltar que toda conduta clínica é feita levando-se em conta 

diversos fatores: exacerbação, sintomas e conduta clínica farmacológica 11,12. 
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Dipropionato de Beclometasona, nomes comerciais Clenil®, Alerfin®, Clenil 

Hfa®, Beclosol® 8,13,14, é um corticosteroide inalatório responsável por reduzir o 

inchaço e a secreção exagerada de fluidos brônquicos, com a finalidade de evitar 

a falta de ar¹⁵. Sua ativação farmacológica envolve a clivagem do éster pelas 

esterases presentes nos pulmões¹⁶. Sua ação ocorre localmente, com absorção 

rápida e mínimo efeito sistêmico, justificando a diferença de dose terapêutica 

entre o beclometasona inalatória e a prednisona oral: uma dose de 800mcg de 

beclometasona equivale a 10 a 15 mg de prednisona ¹⁷.  

No que diz respeito a sua utilização, pode ser administrado a crianças, adultos e 

idosos, sendo realizado o ajuste de dose para cada faixa etária ¹⁸. A dose baixa 

nos adultos é de 100-200 mcg/dia, a média varia de 200-400 mcg/dia e a dose 

alta é superior a 400 mcg/dia ¹. A metade do medicamento administrado será 

excretada após 3h do uso, sendo maior parte (60%) eliminada pelas fezes em 

detrimento da urina ¹⁸. 

 

Budesonida, nomes comerciais Pulmicort®, Budecort Aqua®, Entocort®, 

Busonid®, Busonid Caps®, Noex®, Miflonide® ⁸, é um glicocorticoide de ação 

anti-inflamatória local. Em se tratando da farmacocinética, a porcentagem de 

ligação plasmática –medicamento inerte- varia de 85% a 90% ¹⁹. Já o volume de 

distribuição do medicamento é de 3L/kg. A biodisponibilidade do fármaco diminui 

com a metabolização hepática mediada pelo citocromo p450 ¹⁹.  

 

O uso é direcionado para adultos e crianças, sendo que nos adultos a dose baixa 

é em torno de 200-400 mcg/dia, a dose média é de 400-800 mcg/dia e a dose 

alta é superior a 800 mcg/dia¹. A metade do fármaco será excretada após 2-3 

horas, principalmente pela urina.  

 

Ciclesonida, cujo nome comercial é Alvesco® ⁸, apresenta-se na forma solução 

inalatória pressurizada (Spray) ²º. É um pró-fármaco que possui sua ativação 

pelas esterases brônquicas ¹⁷. Ademais, observa-se que seu volume de 

distribuição é de 2,9 L/Kg e que para a ativação do fármaco é necessária 

metabolização hepática ¹⁸. Na sua utilização pelos adultos, tem-se que a dose 
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terapêutica baixa é de 80–160 mcg/dia , a dose média é de 160–320 mcg/dia  e 

a dose alta é superior a 320 mcg/dia ¹. A excreção renal e fecal de metade do 

medicamento ocorre depois de 6 a 7h da administração 18. 

 

Propionato de Fluticasona, nome comercial Flixotide® ⁸, apresenta-se na 

forma de Spray para uso inalatório e tem papel importante na prevenção dos 

sintomas da asma e no tratamento de DPOC ²¹. Em relação ao tratamento da 

asma nos adultos, a dose terapêutica baixa é de 100-200mcg/dia, a média é de 

200-500 mcg/dia e a alta é superior a 500 mcg/dia ¹, porém apenas 11% do 

administrado será encaminhado para ser absorvido nos tecidos. A excreção, 

feita aproximadamente 8h da administração do fármaco, só será feita 

posteriormente ao metabolismo da fluticasona a um ácido carboxílico inativo ²¹.  

 

Furoato de Mometasona, nome comercial OXIMAX® ⁸, apresenta-se na forma 

de cápsulas e sua administração é feita por via inalatória ²². Seu efeito anti-

inflamatório dificulta exacerbações na asma persistente. Quando utilizado em 

adultos, as doses baixas devem ser de 110–220 mcg/dia, as médias de 220-440 

mcg/dia e as altas superiores a 440 mcg/dia ¹. A absorção sistêmica do fármaco 

é muito pequena, pois possui uma taxa de ligação proteica de 99%. Quanto a 

excreção, essa ocorre após cerca de 5h da administração. O uso desse 

medicamento, mesmo em dose terapêutica, pode causar broncoespasmo, sendo 

necessário, nesse caso, a administração de um broncodilatador e a reavaliação 

do tratamento pelo médico 22.  

 

Sendo assim, a combinação de dose mais baixa e metabolismo de 

primeira passagem no fígado (parte da dose deglutida que não atinge a 

circulação sistêmica) e a excreção pelo trato gastrointestinal, limita a ocorrência 

de efeitos adversos de corticosteroides inalados 6. Porém, apesar dos inúmeros 

benefícios trazidos no tratamento da asma, quando administrados em doses 

suficientemente altas e por tempo prolongado, ocorre absorção de suficiente 

para produzir efeitos sistêmicos6.  
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Os efeitos adversos que ocorrem com o uso dos corticoides inalatórios 

destacam-se: adelgaçamento cutâneo, equimoses, rouquidão, candidíase 

orofaríngea e mais raramente supressão adrenal3, além de osteopenia ou 

osteoporose no adulto e atraso do crescimento em crianças. Vale ressaltar que 

é possível evitar esses efeitos com uso de espaçador de grande volume, que irá 

reter as grandes gotículas de esteroide que se depositariam na orofaringe, e ao 

lavar a boca após uso do fármaco¹. 

Outro fator importante é a escala de classificação de risco do uso durante 

a gravidez. Todos os medicamentos corticoides supracitados são considerados 

nível C, isto é, há a possibilidade de risco para o feto, sendo o uso indicado 

apenas em situações muito específicas. A Budesonida, no entanto, é uma 

exceção a essa classificação, sendo classificada como nível B (não há evidência 

de risco humano), e, com isso, é o medicamento de escolha para as gestantes3.  

Algumas vezes, entretanto, corticosteroides inalados não são suficientes 

para controlar os sintomas e torna-se necessário utilizar corticosteroides 

sistêmicos, seja na forma de “reforço” curto, para as exacerbações agudas, ou 

como terapia a longo prazo, quando a asma não consegue ser controlada com 

outros medicamentos 3.  

 

 

Corticoides sistêmicos 
 

Os corticosteroides sistêmicos exercem efeito anti-inflamatório mais 

disseminado que os corticosteroides inalados; contudo, exibem perfil de efeitos 

adversos mais prevalentes3. Sendo assim, o uso dos corticosteroides sistêmicos 

geralmente está limitado a pacientes asmáticos em exacerbação ou crônica 

grave, refratária ao tratamento por outros meios3. Alguns exemplos desta 

categoria serão abordados a seguir. 

 

Deflazacort é um fármaco que se apresenta na forma de comprimido e é 

administrado por via sistêmica. É indicado no tratamento de diversas doenças, 

dentre elas a asma, já que possui ação anti-inflamatória e imunossupressora 23. 

Seu efeito farmacológico ocorre após biotransformação no composto ativo D21 
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OH. Quanto a concentração plasmática, seu nível máximo ocorre após 

aproximadamente 2h da administração 23. A porcentagem de ligação proteica é 

de 40% e a sua eliminação se inicía após 1-2h da administração, sendo maior 

parte eliminada na urina 23.  

 

Prednisona, nomes comerciais, Medicorten®, Predicorten® ⁸, é um pró-fármaco, 

ou seja, somente terá ação após o efeito de primeira passagem e sua 

biotransformação no fígado no composto ativo: a prednisolona¹⁷. Após a 

biotransfomação catalisada pela enzima tipo 1 da desidrogenase 11 

betahidroxiesteroide24, ocorrem seus efeitos anti-inflamatórios e 

imunossupressores. Nos adultos, poderá ser administrado 5 a 40 mg de 

prednisona ou equivalente, diariamente pela manhã ou em dias alternados¹ por 

um período de 3 a 10 dias. No caso de crises, as doses deverão ser maiores (40 

a 60 mg). A excreção do fármaco inicia cerca de 3h da administração 24.  

 

Prednisolona, cujo nome comercial é Prelone® 25, é um corticosteroide com 

ação anti-inflamatória e imunossupressora, cujos efeitos são inibição de edema, 

fagocitose, deposição de fibrina, além da diminuição na produção de eosinófilos 

e linfócitos 26. Quanto a farmacocinética, sabe-se que a porcentagem de ligação 

plasmática varia de 70% a 90% e que sua absorção é rápida 27,28.  

Apesar de todos os benefícios trazidos pelos corticoides orais sistêmicos, 

quando usados em médio e longo prazo, podem levar à osteoporose, 

hipertensão arterial, diabetes, catarata, supressão adrenal, supressão do 

crescimento, obesidade, fraqueza muscular e adelgaçamento cutâneo. Além da 

possibilidade de agravar essas enfermidades já existentes 3,27,28,29. 

 

 

Broncodilatadores 
 

A asma é uma doença pulmonar crônica de caráter obstrutivo e 

inflamatório; o componente obstrutivo caracteriza-se pela presença de 
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broncoconstrição, podendo inferir, portanto, a importancia do uso dos 

broncodilatadores para o tratamento da doença.  

 

Os broncodilatadores, portanto, constituem o pilar terapêutico do 

tratamento sintomático da asma⁴, contudo devem ser reservados para o alívio 

dos sintomas agudos ou para situações particulares⁴, como a exacerbação. Os 

pacientes frequentemente sintomáticos, devem associar o broncodilatador aos 

corticosteroides inalatórios⁴, afinal, estudos sugerem que a associação de 

ambos é mais eficaz que o uso dobrado da dose do corticosteroide inalatório⁵. 

Dentre os broncodilatadores para o tratamento da asma, existem três 

classes de medicamentos mais usados para o tratamento da doença: β2-

agonistas, Metilxantinas e Anticolinérgicos,⁴ exemplificados na Tabela 2.  
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Tabela 2: Classes de medicamentos para Asma e seus representantes mais usados no 

Brasil. 

 
 

 
Os broncodilatadores afetam o tônus do músculo liso das vias 

respiratórias por meio uma ação sobre receptores do sistema nervoso autônomo 

e vias de sinalização. A ativação simpática resulta em broncodilatação, enquanto 

a estimulação parassimpática resulta em broncoconstrição⁶. 

 

Para os pacientes na primeira etapa de tratamento, bem como para todos 

os pacientes em exacerbação da asma, utiliza-se uma medicação de resgate ou 

alívio. Com frequência a medicação de escolha é um β2-agonista inalatório de 

início rápido de ação³, conhecidos como curta duração. Afinal, esses 

broncodilatadores têm início de ação rápido, tempo curto de ação e menor risco 

de efeitos adversos.  

Para adultos e adolescentes, o tratamento preferido é combinação 

corticoide inalatório-β2-agonistas de ação prolongada (LABA)¹, contudo, para 

Tipos Representantes mais usados 

 

β2-agonistas 

Ação Curta Ação Prolongada Ação Ultralonga 

Fenoterol 

Salbutamol 

Formoterol 

Salmeterol 

Indacaterol 

Vilanterol 

 

Metilxantinas 

Ação Curta Ação Prolongada 

Aminofilina 

Teofilina 

Teofilina de ação prolongada 

Doxofilina 

 

Anticolinérgicos 

 

Ação Curta Ação Prolongada 

Brometo de Ipratrópio Brometo de Tiotrópio 

Anti-IgE Omalizumabe 
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crianças de 6 a 11 anos, o aumento da dose do corticoide inalatório é preferido 

em relação essa combinação¹. Porém, outras alternativas potenciais podem ser 

consideradas como medicação de resgate no adulto, por exemplo, o uso de 

anticolinérgico inalatório, β2-agonista de curta duração via oral ou teofilina oral¹·³. 

No entanto, esses agentes tem um início de ação mais lento do que o β2-agonista 

inalado, além do risco aumentaado de reações adversas, no caso do β2-agonista 

oral e da teofilina. 

 
β2-agonistas 

 
Os β2-agonistas são excelentes broncodilatadores devido a seu efeito 

simpaticomimético, provocando rápido relaxamento do músculo liso nas vias 

respiratórias ⁶.  Tais medicamentos subdividem-se em ação curta (SABA) e ação 

longa (LABA). Adiferença básica entre as categorias é o tempo de ação, sendo 

os SABA excelentes medicamentos para os momentos de crise, com um rápido 

início de ação, mas também com um curto período de duração (4 e 6h)⁴. Já os 

LABA, medicamentos mais novos, foram desenvolvidos com cadeias laterais 

lipofílicas que resistem à degradação, gerando uma duração de ação mais longa 

(de 12 a 24 horas), porém com início de ação mais lento. 

 

O mecanismo de ação dos β2-agonistas ocorre pela ativação do receptor 

β2-adrenérgico, que é um receptor intramembranar, acoplado à proteína G 4. A 

proteína G ativa a adenililciclase, que catalisa a produção de monofosfato de 

adenosina cíclico (AMPc); isto, no pulmão, inibe a liberação de cálcio dos 

depósitos intracelulares e reduz o influxo de cálcio através da membrana, 

auxiliando o relaxamento da musculatura lisa e a broncodilatação 4,6. Além disso, 

os agonistas β2 abrem os canais de potássio e hiperpolarizam as células do 

músculo liso das vias respiratórias. Essa combinação de efeitos leva ao 

relaxamento do músculo liso e à broncodilatação ⁶. Além disso, a ativação do 

receptor intramenbranar também potencializa a atividade anti-inflamatória dos 

glicocorticosteroides4,6. 

 

Outra vantagem dos β2-agonistas é o fato de podem ser administrados 

por diversas vias: inalatória, oral e intravenosa; sendo a primeira a preferida, 
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visto que os efeitos desejados são mais rápidos e o risco de reações indesejáveis 

é menor 4.  

 

β2-agonistas de curta duração (SABA):  
 

Essa classe compreende os broncodilatadores mais usados no 

tratamento da asma4 e seus representantes clássicos são o Salbutamol, cujo 

nome comercial é Aerolin® 7,8; e o Fenoterol, conhecido como Berotec® ⁷·⁸. Em 

média, quando administrados pela via inalatória, seu efeito se inicia em poucos 

minutos e sua duração varia entre 4 e 6h 4. São recomendados, portanto, para o 

alívio imediato de sintomas agudos e constituem a primeira opção 

broncodilatadora nas exacerbações 4. 

 

Em geral, os β2-agonistas (SABA) não trazem grande risco ao paciente, 

apenas desconforto 4. Entre os efeitos indesejáveis mais frequentes encontra-se 

o tremor de extremidades e a taquicardia, os quais geralmente resultam da 

absorção da fração oral da dose inalada; por isso, para evitá-los, recomenda-se 

a higiene oral do paciente após cada inalação 4,6. 

 

Como a maioria das exacerbações é de intensidade leve a moderada, 

esses medciamentos devem ser administrados, preferencialmente, com o uso 

de inaladores pressurizados que podem estar acoplados a espaçadores6, 

dependendo da necessidade. A nebulização está indicada apenas nos casos 

mais graves, nos quais há a necessidade da administração simultânea de 

oxigênio4. 

 

No entanto, não há evidências científicas sobre a segurança do 

tratamento de asma com SABA sozinho, por isso esta opção deve ser reservada 

apenas para alívio dos sintomas em pacientes com crises intermitentes¹. 

Havendo presença de sintomas frequentes ou fatores de risco para 

exacerbação, como: VEF1 (volume expiratório forçado no 1o minuto) <80% do   

melhor VEF1 pessoal ou predito para o paciente, ou uma exacerbação nos 12 
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meses anteriores, indicam que se torna necessário um tratamento regular para 

controle da doença¹. 

 

β2-agonistas de longa duração (LABA):  
 

Esta classe é composta pelos β2-agonistas de longa duração (LABA), cujo 

efeito dura cerca de 12h, e seus representantes clássicos são Salmeterol, nome 

comercial Serevent®; e Formoterol, conhecido como Fluir® ou Formocaps® ⁷. E 

compreende também os β2-agonistas de ultralonga duração, cujo efeito se 

estende por 24h representado por Indacaterol, o Onbrize®; Vilanterol, Relvar® 
7,8. 

 

Vale ressaltar que a monoterapia com LABA não é indicada4 , mesmo no 

caso do Formoterol, que é um LABA de início de ação rápida, tão efetivo quanto 

os SABA como medicação de resgate em adultos e crianças1.  Contudo, os 

LABAs são fármacos mais lentos no início da ação e não tratam a inflamação 

subjacente portanto, não são indicados para exacerbações da asma aguda, bem 

como podem ser perigosos se forem utilizados sozinhos6.  

 

Isto pode ser explicado porque há uma melhora na sintomatologia crônica 

e na clínica do paciente, reduzindo as doses ou eliminando o uso do corticoide 

inalado, que efetivamente reduz o risco de exacerbação e trata a inflamação. 

Consequentemente, a monoterapia aumenta o risco de hospitalização e crise de 

asma fatal de forma indireta. Por esse motivo, um comitê consultivo da FDA 

recomendou que formoterol e salmeterol fossem usados apenas em associação 

ao corticosteroide inalado6. 

 

Tem sido amplamente documentado que a associação de corticosteróides 

inalados e os LABAs constituem a opção mais eficaz disponível quando doses 

médias e elevadas de corticoide isolados falham em obter o controle da doença9. 

Já a associação LABA-corticosteroide sistêmico está indicada para os pacientes 

cronicamente sintomáticos, aqueles em que não se obteve controle clínico 

apenas com o uso de corticosteroide inalatório4. 
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Em crianças menores de cinco anos de idade não é recomendado o uso 

de β2-agonista de ação prolongada, porque os efeitos colaterais ainda não estão 

adequadamente estudados para essa faixa etária³. Portanto, em crianças e pré-

adolescentes (6-11 anos), a opção preferida é aumentar a dose do corticoide 

inalatórioe mantê-lo em uso isolado, visto que, nessa faixa etária, o efeito pode 

ser semelhante ou mais eficaz que adicionar LABA¹. 

 

Um pequeno grupo de asmáticos está sujeito a efeitos adversos dos 

LABA, gerando uma variabilidade na resposta clínica entre pacientes em uso de 

β2-agonistas6. Entretanto, é possível que esta variabilidade possa ser mediada 

por variantes no gene do receptor β2-adrenérgico; embora a farmacogenética do 

receptor β2-adrenérgico seja complicada e tenha mostrado associações 

inconsistentes, é provável que parte da variabilidade observada na resposta aos 

fármacos resulte de influências genéticas4, como polimorfismos do receptor β2-

adrenérgico6. De qualquer forma, para minimizar os efeitos adversos dessa 

medicação deve-se reforçar que os β2-agonistas de longa duração precisam ser 

administrados associado aos corticosteroides inalatórios e em um mesmo 

dispositivo inalatório4.  

 

A respeito dos efeitos adversos dos LABA, em monoterapia, essociam-se 

ao aumento do risco de morte relacionada à asma, intubações e hospitalizações. 

Tais efeitos são mais frequentes em crianças entre 4 e 11 anos2,7. Eles diminuem 

a frequência de episódios de asma, mas podem aumentar a gravidade dos 

episódios quando ocorrem, sendo assim, só devem ser utilizados em caso de 

controle inadequado da doença com outros medicamentos, incluindo 

corticosteróides de dose baixa a média2,7. 

 

 

 
Metilxantinas 
 
 

As Metilxantinas, compostas principalmente pela Aminofilina, Asmapen® 

e Aminofilina® Sandoz, e pela Teofinina, Teolong® ⁸·¹º·¹¹·¹², já foram os 

medicamentos mais prescritos para asmáticos em todo o mundo⁴. Entretanto, 
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com o desenvolvimento de novos fármacos broncodilatadores, cuja potência e 

segurança as superam, seu uso foi reduzido⁴. São recomendadas para os 

pacientes que não atingem o controle com o emprego regular de corticosteroides 

associados aos LABA ou para aqueles que não têm acesso a esses 

medicamentos⁴.   

 

As metilxantinas são broncodilatadores que possuem propriedades anti-

inflamatórias⁴. Seu principal efeito broncodilatador ocorre devido a inibição de 

isoenzimas da fosfodiesterase. Tal inibição (fosfodiesterase tipos III e IV) impede 

a degradação do AMPc nas células do músculo liso das vias respiratórias, 

resultando em relaxamento do músculo liso por diminuição do cálcio intracelular, 

aumento da condutância de potássio da membrana e redução da fosforilação da 

cadeia leve de miosina ⁶.  

 

Seu principal efeito anti-inflamatório se deve a inibição de isoenzimas da 

fosfodiesterase das células inflamatórias, sendo que a inibição da 

fosfodiesterase do tipo IV em linfócitos T e eosinófilos fornece efeito 

imunomodulador e anti-inflamatório, no caso da Teofilina ⁶. Por isso, a Teofilina 

é capaz de controlar a asma crônica de forma mais efetiva, pois melhora a função 

pulmonar e a tolerância ao exercício, reduz a necessidade de medicação de 

resgate e facilita a retirada de corticosteroides orais4, além do seu efeito 

broncodilatador 4,  

 

As metilxantinas são medicamentos de baixo custo e com efeito 

imunomodulador importante, contudo com uma janela terapêutica estreita (o 

limite entre as doses terapêuticas e as tóxicas é pequeno) 4,6. Além disso, o risco 

de interação medicamentosa é grande. Existe uma lista significativa extensa de 

fármacos que aumentam o risco de toxicidade das metilxantinas, como: 

quinolonas, eritromicina, isoniazida, bloqueadores H2, propranolol, bloqueadores 

de canal de cálcio, anticoncepcionais orais, cafeína e vacina contra influenza. 

Por outro lado, fenobarbital, fenitoína, furosemida, tabagismo e 

broncodilatadores venosos podem reduzir seus efeitos⁴. Outros fatores, como 

dieta rica em carboidratos e pobre em proteínas, presença de alimento no 

estômago em crianças, febre, infecção viral, cor pulmonale, edema pulmonar, 
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doença hepática e gravidez podem causar toxicidade devido a redução do 

clearance das metilxantinas ⁴.  

 

Como metilxantinas não são seletivas e apresentam múltiplos mecanismos 

de ação, podem também apresentar diversas reações adversas. Em níveis 

supraterapêuticos, a Teofilina causa náuseas, diarreia, vômitos, cefaleia, 

irritabilidade e insônia, podendo ocorrer convulsões, encefalopatia tóxica, 

hipertermia, lesão cerebral, hiperglicemia, hipopotassemia, hipotensão, arritmias 

cardíacas e morte ⁶. De acordo com as informações apresentadas relacionadas 

a baixa segurança destes medicamentos, se tem reduzido progressivamente o 

uso das Metilxantinas para o tratamento da asma crônica. 

 

 

Anticolinérgicos 

 
 

Os anticolinérgicos foram os primeiros medicamentos usados na medicina 

oriental para o tratamento da doença6. Os antagonistas muscarínicos, ou 

anticolinérgicos inalatórios, indicados no tratamento da Asma são o brometo de 

Ipratrópio, Atrovent®, e de Tiotrópio, SPIRIVA® RESPIMAT® 4,8,13.  

 

O sistema parassimpático, regulador do tônus broncomotor, a 

estimulação dos receptores M1 e M3, é responsável pelo efeito broncoconstritor⁴. 

O Ipratrópio e Tiotrópio antagonizam o efeito da acetilcolina endógena nos 

receptores M3, com consequente broncorrelaxamento e diminuição da secreção 

de muco6. Esses efeitos auxiliam na melhora dos sintomas da asma.  

 

Na asma crônica a estimulação colinérgica desempenha apenas papel 

secundário na produção de broncoconstrição, sugerindo que o uso terapêutico 

do Ipratrópio deve ser limitado a: tratamento das exacerbações da asma aguda, 

terapia de recuperação nos pacientes que não conseguem tolerar agonistas β-

adrenérgicos e em pacientes cuja terapia com simpaticomiméticos está 

contraindicada, dada a presença de cardiopatia isquêmica ou taquiarritmias6.  
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O brometo de ipratrópio é um sal de amônio quaternário derivado da 

atropina, portanto, é absorvido pelo epitélio respiratório atingindo a circulação 

sistêmica provocando alguns efeitos colaterais anticolinérgicos sistêmicos, tais 

como: boca seca e desconforto gastrintestinal6. Caso o brometo de ipratrópio 

nebulizado entre em contato com os olhos pode produzir midríase e elevação da 

pressão intraocular, resultando em glaucoma. O Brometo de Ipratrópio, um 

anticolinérgico de ação curta, com duração de 3-6h após a inalação⁴.  

 

O brometo de tiotrópio, agente anticolinérgico de longa ação, é um sal de 

amônio quaternário que produz poucos efeitos sistêmicos, uma vez que não 

sofre absorção sistêmica após inalação ⁶. O Tiotrópio de duração de ação longa, 

com meia-vida de 5- 6 dias, decorrente, em grande parte, de sua dissociação 

lenta dos receptores M1 e M3, podendo ser considerado inibidor seletivo de longa 

duração ⁴·⁶. 

 

Sugere-se que a associação do ipratrópio ao β2-agonista tem sinergismo 

no efeito broncodilatador, já que os mecanismos de ação broncodilatadora de 

cada classe é diferente (inibição colinérgica e ativação adrenérgica, 

respectivamente), sendo indicada especialmente no tratamento das crises 

graves da doença ⁴.  

 

 

 

Antileucotrienos 

 
Os leucotrienos são sintetizados a partir da ação da 5-lipo-oxigenase 

sobre o ácido araquidônico e tem papel importante nos sintomas da Asma. A 

inibição da 5-lipo-oxigenase diminui a síntese de LTA4 e seus derivados ativos, 

os cisteinil leucotrienos, além disso, os fármacos inibem a ligação de LTC4, LTD4 

e LTE4 ao receptor de cisteinil leucotrienos (CysLT1) ⁶. A atuação dos 

leucotrienos na patogenia da asma sugere que sua inibição possa controlar essa 

enfermidade. Dentre os medicamentos que atuam nesses receptores, destaca-

se o Montelucaste, nome comercial Singulair® e o Zafirlucaste, ACCOLATE® ⁸. 
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O Montelucaste possui como mecanismo de ação o antagonismo dos 

receptores de leucotrieno D4 ¹⁷. Assim, ocorre a redução da broncoconstrição, 

da hiper-reatividade brônquica e da hipersecreção de muco. As principais 

indicações de uso são no tratamento da asma associada ao exercício físico, que 

pode ocasionar o estreitamento das vias aéreas2,8 e na asma induzida por ácido 

acetilsalicílico (AAS) ¹⁷. Ademais, possui efeitos no tratamento de rinite alérgica. 

Sua dose em adultos é de um comprimido, 10 mg/dia ³. 

 

Com sua administração crônica, os agentes modificadores dos 

leucotrienos reduzem a frequência das exacerbações e melhoram o controle da 

até mesmo em pacientes com asma leve ou sintomas episódicos⁶. Todavia, 

quando comparado aos corticosteroides inalados, o efeito antileucotrienos sobre 

função pulmonar e controle dos sintomas é limitado e de menor eficácia ⁶. 

  

           Tais fármacos possuem inúmeras vantagens em sua administração, 

principalmente pelo fato de serem via oral, o que aumenta a adesão no 

tratamento, principalmente de crianças. Tem também a possibilidade de tratar 

outras doenças alérgicas coexistentes, como rinite alérgica ⁶, e constituem uma 

alternativa para o uso de corticoides inalatórios¹. Além disso, pode ser 

administrado independente das refeições e apenas uma vez ao dia. Ademais, 

pacientes com asma sensível ao ácido acetilsalicílico apresentam resposta 

exagerada de leucotrienos associada deste medicamento e a inibição da ação 

desses mediadores inflamatórios nos seus receptores, em especial os 

receptores Cys constitui tratamento efetivo para esse caso¹.  

Sua toxicidade é mínima e quase não possui efeitos adversos específicos 

quando em dose terapêutica³, sendo geralmente considerados seguros. Porém 

tem sido associados, em raras ocasiões, à síndrome de Churg-Strauss, uma 

vasculite granulomatosa grave que acomete pequenas artérias e veias de 

grandes órgãos⁶.  
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Anti-IgE  
 

O principal representante desta classe é o anticorpo monoclonal murino 

humanizado, Omalizumabe, nome comercial Xolair® 2,9. A inativação ou a 

remoção dos anticorpos anti-IgE da circulação, por meio do anticorpo 

monoclonal, pode atenuar a resposta aguda a um alérgeno inalado pelo paciente 

asmático, já que, muitas das respostas alérgicas deste paciente são IgE 

mediadas ⁶.  

 

A recomendação de uso do Anti-IgE ocorre na etapa 5 do tratamento 

(medicação de alívio mais medicação de controle adicional) como uma 

alternativa para pacientes atópicos, visto que sua utilização pode melhorar o 

controle da asma e, ainda, reduzir o risco das exacerbações ³. Ou seja, é 

utilizado para pacientes com asma alérgica moderada ou grave que não foi 

controlada com o tratamento na etapa 4¹ (medicação de alívio mais dois ou mais 

medicamentos de controle)³. Vale ressaltar que esse esquema somente deve ser 

empregado quando a asma não foi controlada na etapa anterior, para pacientes 

que tenham limitação de suas atividades diárias e frequentes exacerbações, e 

que se tenha excluído a má adesão do paciente³.  

 

O mecanismo de ação do Omalizumabe ocorre pelo acoplamento ao 

domínio de ligação de alta afinidade do receptor de IgE humano (FcεRI), 

impedindo sua remoção pelos ao FcεRI dos mastócitos e diminuindo a 

quantidade de IgE circulante ⁶. Por não gerar ligação cruzada IgE-FcεRI, a 

medicação geralmente não induz anafilaxia ¹. Além disso, em resposta a níveis 

circulantes mais baixos de IgE, o medicamento permite uma infrarregulação do 

receptor FcεRI em mastócitos, basófilos e células dendríticas; isso diminui a 

estimulação dos linfócitos TH2 e a resposta asmática de fase tardia, além da 

remoção da IgE circulante. Esses mecanismos diminuem a frequência das 

exacerbações da asma em pacientes tratados com Omalizumabe ⁶. 

Os pacientes devem ser esclarecidos sobre os potenciais efeitos 

adversos, e a dose do corticoide oral deve ser a menor possível para manter o 

paciente controlado³. Além disso, o Omalizumabe é, em várias ocasiões, 

reconhecido como antígeno e, por isso, pode deflagrar resposta imune ⁶; portanto 
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os pacientes que fazem uso dessa medicação precisam ser monitorados 

rigorosamente por várias horas após sua administração.  

 

Vale ressaltar que o medicamento anti-IgE se trata de um anticorpo, e 

para isto, precisa ser administrado pela via subcutânea a cada 2-4 semanas, 

além disso, é uma medicação de custo bastante elevado, o que limita seu uso.       

Contudo, o fármaco possibilita redução de dose de esteroides necessária para 

controlar a doença e frequência de exacerbações de asma moderada ⁶, sendo 

uma boa opção para um grupo específico de pacientes que sejam não 

responsivos a outros tratamentos. 
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Exacerbações 

 

           As exacerbações da asma são episódios caracterizados por um aumento 

progressivo dos sintomas de falta de ar, tosse, sibilos ou opressão torácica e 

diminuição progressiva da função pulmonar. Representam uma alteração do 

estado habitual do paciente e é suficiente para exigir uma alteração no 

tratamento¹. São causa de ansiedade dos pacientes e suas famílias, e gera altos 

custos ao sistema de saúde, além de serem um evento comum e previsível no 

curso da asma². 

           Dentre as causas mais comuns dessa variação, estão as infecções virais, 

a exposição a alérgenos ambientais, a exposição ocupacional e as drogas. 

Apesar desse quadro poder ocorrer em pacientes com asma leve ou bem 

controlada, a maior causa de atendimentos em serviço de emergência e 

hospitalizações advém de asmáticos não controlados². 

            No atendimento inicial de uma exacerbação da asma, a avaliação clínica 

deve ser rápida e objetiva, através da espirometria, oximetria de pulso e medidas 

seriadas de PFE (Pico de Fluxo Expiratório). Contudo, durante as exacerbações, 

as medidas seriadas de PFE têm pouca confiabilidade em crianças e 

adolescentes, pois a dispneia impede verificações confiáveis dessa manobra 

esforço-dependente².  
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           Deve-se investigar tanto a gravidade como a frequência das 

exacerbações, além de buscar identificar fatores desencadeantes e 

individualizar planos de ação específicos a fim de evitá-las². É necessário, ainda, 

classificar quanto a intensidade da mesma em leve, moderada ou grave para fins 

de manejo de emergência² de acordo com os dados clínicos e funcionais 

apresentados no Quadro 1. 

 
 
 

Quadro 1: Classificação da intensidade das exacerbações em crianças e adultos 

 

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma, 2012 

 

 

A prevenção das exacerbações é um importante componente no 

estabelecimento do controle ideal da asma, visto que pode-se considerar que as 

exacerbações representem o desfecho mais importante da doença por ser o de 

maior risco para os pacientes². 
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Manejo em casa 

 

           A asma é uma doença crônica e, por isso, é preciso um tratamento eficaz 

para que se mantenha o seu controle, de forma a promover melhora na qualidade 

de vida do paciente, mantendo suas atividades de vida diária e função pulmonar 

normais, bem como prevenir as exacerbações da doença¹,². 

           O manejo residencial da asma depende de fatores como o treinamento 

para o uso efetivo dos dispositivos de inalação, o incentivo a adesão do uso de 

medicamentos, informações sobre a doença, treinamento em autocuidado com 

auto monitoramento de sintomas, e um plano de ação escrito que auxilie o 

paciente a reconhecer e responder a algum agravamento¹.  

            Além disso, faz-se necessário uma agenda de encontros regulares com 

o profissional de saúde¹ a fim de realizar acompanhamento sequencial. Vale 

ressaltar que o manejo em casa varia entre crianças e adultos e, por isso, é 

preciso estabelecer diferentes planos de cuidado². 

            O tratamento não medicamentoso consiste no controle dos fatores de 

risco, apresentados nos quadros 2 e 3, que visam prevenir exacerbações da 

doença por meio da retirada de elementos desencadeadores de crises asmáticas 

do ambiente de convivência do paciente².  

             Neste processo se faz importante identificar e reduzir a exposição a 

alérgenos e irritantes, bem como controlar os fatores capazes de intensificar os 

sintomas ou precipitar exacerbações de asma². A exposição ambiental engloba 

os alérgenos inalados, as exposições ocupacionais e os irritantesdas vias 

aéreas.  

             O controle ambiental e dos fatores agravantes no manejo da doença são 

auxiliares no tratamento medicamentoso, contudo, a não valorização das 

medidas que reduzem a exposição e os fatores agravantes acaba por resultar 

em maior número de sintomas, exacerbações e necessidade de medicação 

controladora². 
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Quadro 2: Estratégias que comprovadamente melhoram o controle da asma e reduzem 
a necessidade de medicação 

 

Fatores de Risco Estratégias 
 

Tabagismo ativo e passivo 
Evitar fumaça do cigarro.  

Asmáticos não devem fumar.  
Familiares de asmáticos não deveriam 

fumar. 

Medicações, alimentos e aditivos Evitar quando forem sabidamente 
causadores de sintomas 

Exposição ocupacional Reduzir ou, preferencialmente, abolir 
 

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma, 2012 
(adaptado) 

 

 

Quadro 3: Estratégias sem benefício clínico comprovado 

 

Fatores de Risco Estratégias  
 
 
 

Ácaros 

 Lavar a roupa de cama semanalmente e secar ao sol ou 
calor. 
Uso de fronhas e capa de colchão antiácaro. 
Substituir carpete por outro tipo de piso, especialmente nos 
quartos de dormir. 
O uso de acaricidas deve ser feito sem a presença do 
paciente. 
Os filtros de ar e esterilizadores de ambiente não são 
recomendados. 

Pelos de animal 
doméstico 

 A remoção do animal da casa é a medida mais eficaz. 
Pelo menos bloquear o acesso do animal ao quarto de 
dormir. 
Lavar semanalmente o animal. 

 
 

Baratas 

 Limpeza sistemática do domicílio. 
Agentes químicos de dedetização devem ser aplicados 
quando os asmáticos estiverem fora do domicílio. 
Iscas de veneno, ácido bórico e armadilhas são outras 
opções. 

Mofo  Redução da umidade e de infiltrações. 

Pólen e fungos 
ambientais 

 Evitar atividades externas no período de polinização. 

Poluição 
ambiental 

 Evitar atividades externas em ambientes poluídos. 

 

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma – 2012 
(adaptado) 
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          O principal objetivo no tratamento da asma é alcançar e manter o controle 

clínico, e isso pode ser obtido com uma intervenção farmacológica planejada². 

Portanto, o tratamento medicamentoso é dividido em cinco etapas¹,²,³, 

representadas na Figura 1. Cada uma das etapas depende do tratamento atual 

e do nível de controle da doença, devendo ser ajustado conforme as mudanças 

que vão ocorrendo de forma dinâmica², cada etapa do tratamento será abordada 

a seguir. 

  

Figura 1 - Abordagem passo a passo para controlar os sintomas e minimizar o risco 
futuro  

Fonte: Adaptação GINA 2014  

 

             Na etapa 1, são promovidos a educação do paciente e o controle 

ambiental com a retirada de agentes causadores ou agravantes da asma. Além 

disso, compreende o uso de medicamentos de alívio de curta duração (SABA) 

para as pessoas que apresentam sintomas como tosse, sibilos ou dispneia 

ocorrendo duas vezes ou menos por semana.  
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            A maioria dos pacientes nessa fase, utiliza um β2-agonista de rápido 

início de ação (SABA) como salbutamol, fenoterol ou formoterol. Outras 

alternativas são a utilização de anticolínérgico inalatório, β2-agonista oral ou 

teofilina oral, entretanto, esses possuem um início de ação mais lento e uma 

maior probabilidade de efeitos adversos².  

            Na etapa 2, doses diminuídas de corticoide inalatório (CI) são a primeira 

opção. Outras alternativas incluem antileucotrienos para pacientes que não 

possuem a capacidade de utilizar a via inalatória ou para aqueles que não 

toleram o uso de corticoides inalatórios devido a efeitos adversos². 

            Na etapa 3, a primeira escolha de tratamento é a associação de um CI 

em baixas doses com um β2-agonista inalatório de ação prolongada (LABA). 

Caso seja necessário, um SABA é utilizado para o alívio de sintomas. Há 

também a possibilidade de aumentar a dose do CI ao invés de associá-lo ao 

LABA. Outras alternativas são a junção de um antileucotrieno ao CI em doses 

baixas ou a adição de teofilina, seguindo esta ordem².  

             Na etapa 4, a melhor escolha é a combinação de CI em doses médias 

ou altas com um LABA. Como opção, pode-se associar um antileucotrieno ou 

teofilina ao tratamento descrito². 

             Na etapa 5, é adicionado o corticoide oral às medicações de controle já 

referidas. Essa etapa só é posta em prática nos casos em que a doença não é 

controlada na etapa anterior, em pacientes que tenham limitações de suas 

atividades diárias, constantes agravamentos e quando hé dúvidas em relação a 

adesão. 

             A dose do corticoide oral deve ser a menor possível para se evitar alguns 

efeitos adversos. Pacientes atópicos podem ter a adição de anti-IgE, nessa 

etapa². É importante ressaltar que por falta de estudos sobre os efeitos colaterais 

não é recomendado o uso de LABA em crianças menores de cinco anos². 
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Dito isto, é importante lembrar³: 

• Fornecer educação sobre o autotratamento orientado; 
• Tratar os fatores de risco modificáveis e outras comorbidades; 
• Aconselhar sobre terapias e estratégias não farmacológicas; 
• Considerara passar para a etapa seguinte em caso de sintomas não controlados, 

exacerbações ou riscos. Mas primeiro verificar o diagnóstico, a técnica de uso 
do inalador e a adesão ao tratamento; 

• Considerar voltar para a etapa anterior em caso de sintomas controlados durante 
3 meses somado a risco baixo de exacerbações.  

Fonte: Adaptação GINA 2014  

 

 

Os medicamentos disponíveis para o tratamento da asma no Brasil, suas doses 

e seus efeitos adversos mais comuns² são apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Glossário das medicações disponíveis para o controle da asma no Brasil  
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Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma – 2012 
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Informações importantes sobre a terapia medicamentosa: 

 

 

 

Os medicamentos inalatórios devem ter sua dose inicial estabelecida de acordo com 
o grau de controle da asma e, depois, deve ser reduzida a cada 3 meses até que 
atinja a menor dose efetiva para o controle². 

Comprimidos e xaropes devem ser usados apenas em caso de ausência de controle 
com o uso de medicações inalatórias. Deve-se usar a menor dose efetiva, entre 5 e 
40 mg de Prednisona ou equivalente, diariamente pela manhã ou em dias 
alternados. Em casos de exacerbações, use prednisona ou equivalente, 40 a 60 mg 
por dia para adultos, e 1 a 2 mg/Kg por dia para crianças².  

β2- agonistas inalatórios de ação prolongada têm doses diferentes de acordo com o 
fármaco e com o dispositivo de inalação e deve ser administrado a cada 12 horas². 

Xantinas de liberação prolongada, em cápsula ou xarope, possuem doses diferentes 
para cada fármaco, devendo ser administradas a cada 12 horas². 

Antagonistas dos receptores dos leucotrienos devem ser administrados para adultos 
com um comprimido de 10 mg por dia, para crianças de 6 a 14 anos com um 
comprimido mastigável de 5 mg por dia e para crianças de 6 meses a 5 anos com 
um sachê de 4 mg por dia². 

Drogas imunobiológicas (Anti-IgE) devem ser administradas em adultos e crianças 
a partir dos 6 anos, por via subcutânea a cada duas ou quatro semanas, dependendo 
do peso e da concentração total de IgE sérica do paciente².  

 

 

 

Manejo nos Serviços de Urgência 
 

          As exacerbações graves da asma são urgências medicas que ameaçam 

a vida, portanto são gerenciadas de forma mais segura em uma configuração de 

cuidados agudos¹.  

          O tratamento é baseado no quadro clínico e, sempre que possível, na 

avaliação objetiva da limitação ao fluxo aéreo, por espirometria ou medição do 

PFE, e na verificação da oximetria². Seguindo desse modo os algoritmos 1 e 2 

para tratamento das exacerbações no pronto-socorro.  
Algoritmo 1: Algoritmo de tratamento da exacerbação de asma em crianças no pronto-

socorro.           
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Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma – 2012 
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Algoritmo 2: Algoritmo de tratamento da exacerbação de asma em adulto no pronto-

socorro 

 
Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma – 2012 
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         Alguns tratamentos são geralmente administrados simultaneamente para 

alcançar uma melhoria rápida como: oxigenoterapia, β2 agonistas de curta ação 

inalados, epinefrina (para anafilaxia), corticosteroides sistémicos, 

corticosteroides inalados e outros tratamentos a base de brometo de ipratrópio, 

sulfato de magnésio e amninofilina¹. 

         Há, ainda, que ressaltar a importância de um manejo adequado nos 

serviços de urgência pois os equívocos durante o tratamento é uma possível 

justificativa para o número excessivo de recaídas nas primeiras duas semanas 

após a alta das emergências ou internações².  

          Dentre esses equívocos estão: a avaliação incorreta da gravidade, a 

orientação inadequada do tratamento inalatório, o uso de aminofilina como 

tratamento inicial ou principal em detrimento dos broncodilatadores β2-agonistas 

por via inalatória, o retardo para iniciar o uso ou prescrição de doses insuficientes 

de corticoides orais ou venosos e a demora em iniciar a oxigenoterapia em 

pacientes graves². 

 

 

Indicações de tranferência para UTI 
 

         A avaliação da resposta terapêutica deve ser realizada 30-60 min após o 

tratamento inicial, com reclassificação da gravidade do paciente, seja criança ou 

adulto. Cabe chamar a atenção para o quadro clínico das crianças, pois, entre 

elas, os sinais clínicos não se correlacionam bem com a intensidade da 

obstrução das vias aéreas².  

         Os pacientes que permanecerem com critérios clínicos de maior gravidade 

devem ser encaminhados para a internação hospitalar. Os critérios de internação 

devem ser menos rígidos para os pacientes com problemas socioeconômicos, 

em especial aqueles sem condições de tratamento domiciliar adequado ou com 

dificuldade de acesso a tratamento hospitalar².  

          As medidas terapêuticas gerais e o suporte farmacológico utilizado são os 

mesmos que os recomendados para o ambiente do serviço de pronto 

atendimento².  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         O tratamento na unidade de internação deve ser considerado como uma 

oportunidade para revisar com o paciente os potenciais fatores desencadeantes 

da exacerbação, os aspectos relacionados ao controle ambiental e os hábitos de 

vida assim como corrigir e revisar o plano terapêutico e estabelecer um plano de 

ação baseado em uma correta orientação quanto à piora dos sintomas ou dos 

testes funcionais².  

         Além das indicações formais de transferência para UTI, como parada 

cardiorrespiratória e necessidade de ventilação mecânica, as principais 

indicações de transferência para UTI² no caso do paciente asmático são: 

  
  Hipercapnia, acidose ou hipoxemia;  

  Níveis elevados de lactato sérico;   

  Hipotensão arterial ou arritmias cardíacas graves;   

  Persistência dos sinais e sintomas de gravidade (sonolência, confusão mental,  
exaustão, cianose, silêncio respiratório ou PFE < 30% do valor previsto) a despeito do 
tratamento adequado;   

  Necessidade de monitorização acurada em função da gravidade da doença ou do 
tratamento a ser utilizado (infusões intravenosas com doses elevadas de Beta 2-
agonistas, infusões intravenosas de quetamina, uso de misturas gasosas hélio-oxigênio 
e utilização de suporte ventilatório não invasivo ou invasivo)   

 
Fonte: Adaptação Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma 

– 2012. 

 

 

Conduta na Alta Hospitalar e Acompanhamento 

 

           A alta hospitalar depende da capacidade de o paciente manter o controle 

domiciliar e, para isso, é preciso que o mesmo e sua família sejam bem instruídos 

em relação ao correto manejo do inalador e ao uso das medicações já 

mencionadas. Isso deve ser feito por meio de um plano de ação, escrito e 

explicado pelos profissionais de saúde, que sirva tanto para o tratamento de 

manutenção da doença, quanto para casos de sua exacerbação¹,².  

          Os pacientes que podem ser liberados para o domicílio são aqueles que 

respondem bem ao tratamento e que não apresentam intercorrências, ou seja, 
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possuem SpO2 > 95% e que alcançam PFE ou VEF1 (Volume Expiratório Final) 

≥ 70% do valor previsto². O manejo da asma durante a alta hospitalar¹ está 

descrito na Tabela 2.  

 
Tabela 2 - Gerenciamento de alta após atendimento ao hospital ou ao departamento de 
emergência para asma  

 

Medicações 
 

• Corticosteróides orais (CO) 
Prescreva pelo menos um curso de 5-7 dias de CO para adultos (prednisolona 
ou equivalente 1 mg/kg/dia para um máximo de 50 mg / dia) e 3-5 dias para 
crianças (1-2 mg/kg/dia até um máximo de 40 mg). Para pacientes 
considerados em risco de baixa adesão, corticosteroides intramusculares 
podem ser considerados. 

• Medicação de alívio  
Transfira os pacientes de volta para o uso de medicação necessária, em vez 
de uso de remédios regulares, com base em sintomas e objetivos de melhoria. 
Se o brometo de ipratrópio for usado no departamento de emergência ou no 
hospital, deve ser de forma rápida e descontinuada, pois é pouco provável que 
ofereça benefícios contínuos. 

• Corticosteroides inalatórios (CI) 
Inicie o CI antes da alta, se não for previamente prescrito. Os pacientes 
prescritos atualmente pela medicação contendo CI geralmente devem ter seu 
tratamento intensificado por 2-4 semanas e deve ser lembrado sobre a 
importância da aderência com o uso diário. 
 

Fatores de risco que contribuíram para a exacerbação 
 
Identifique os fatores que podem ter contribuído para a exacerbação e 
implemente estratégias para reduzir fatores de risco modificáveis. Uma 
exacerbação pode ser severa o suficiente para exigir hospitalização e pode ser 
acompanhada da exposição a irritantes ou alérgenos, tratamento inadequado 
a longo prazo, problemas de aderência e/ou ausência de plano de ação escrito 
para manejo da asma, além de fatores inevitáveis, como infecções 
respiratórias virais. 
 

Habilidades de autogestão e plano de ação escrito para asma 
 
• Revise a técnica do inalador. 
• Reveja a técnica com o medidor de PEF se for utilizado. 
• Forneça um plano de ação de asma escrito ou revisar o plano existente do 
paciente, tanto na alta como em o mais breve possível. Os pacientes 
dispensados do departamento de emergência com um plano de ação e 
medidor de PEF têm melhores resultados do que os pacientes dispensados 
sem esses recursos. 
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• Avalie a resposta do paciente à exacerbação. Se for inadequado, reveja o 
plano de ação e forneça orientação escrita para ajudar caso a asma piore 
novamente. 
• Revise o uso do tratamento do controlador antes e durante a exacerbação. 
Foi aumentado prontamente e por quanto? Se o CO foi adicionado e se não, 
por que não? Considere fornecer um curto curso de CO para estar disponível 
para exacerbações subsequentes. 
 

Acompanhamento 
 
Uma consulta de acompanhamento dentro de 2-7 dias de alta deve ser feita 
com o provedor de cuidados de saúde habitual do paciente, para garantir que 
o tratamento seja continuado, que os sintomas da asma estejam bem 
controlados e que a função pulmonar do paciente atinja seu melhor potencial 
(se conhecido). 
 

PEF : Pico de fl uxo expir atório 

Fonte: Adaptação GINA 2016, Box 4-5     

 

           O acompanhamento deve ser feito por um médico que irá avaliar a adesão 

do paciente ao tratamento e os resultados esperados com o uso da medicação. 

Além disso, o médico deverá avaliar a necessidade da mudança ou não do plano 

de ação, dependendo da evolução do paciente, e poderá auxiliá-lo em relação a 

possíveis dúvidas¹,². 

           O número de visitas depende do nível de controle inicial do paciente, sua 

resposta ao tratamento e seu nível de compromisso com o autocuidado¹. Os 

pacientes devem ser avaliados de 1 a 3 meses após o início do tratamento e a 

cada 3 a 12 meses depois disso. Em caso de exacerbação, o acompanhamento 

deve ser feito em até uma semana¹. 

            Vale ressaltar que todos os profissionais médicos de saúde devem ser 

capazes de avaliar o controle da asma, a adesão ao tratamento e a técnica 

correta de inalação em qualquer consulta, e não somente em situações de 

exacerbações.  
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5 
Asma Grave 
Lorena Bessa Freire Rolim 

Alessandra Ribeiro Ventura Oliveira 

 

 

 

Asma grave 

 

A asma pode ser avaliada e classificada quanto à sua gravidade, podendo 

ser dividida em leve, moderada e grave 1,2,3,4. No primeiro grupo, estão os 

pacientes que atingiram o controle com o uso de medicação de alívio – baixas 

doses de corticoide inalatório ou antagonistas de leucotrieno; no segundo, 

aqueles que precisaram associar o corticoide inalatório ao broncodilatador de 

ação prolongada (LABA) e o terceiro, os que necessitam de altas doses de 

corticoide inalatório e LABA associada ao tratamento adjuvante ou que não 

atinjam controle mediante o tratamento 3. 

O Ministério da Saúde (MS) traz uma classificação de gravidade que inclui 

outros aspectos além da intensidade do tratamento e apresenta diferentes 

classes em relação ao GINA/2016. Avalia a presença de sintomas e de 

despertares noturnos, a necessidade de agonista beta-2 adrenérgico para alívio, 

limitação das atividades, exacerbações e alterações nos exames de função 

pulmonar como a espirometria. A análise desse conjunto resulta na 

categorização dos pacientes em intermitente, persistente leve, persistente 

moderada e persistente grave. Essa última é caracterizada por sintomas diários 

ou contínuos, despertares noturnos quase diários, necessidade diária do uso de 

agonista beta-2 adrenérgico, limitação contínua das atividades, com duas ou 

mais exacerbações por ano, com VEF1 (volume expiratório forçado no primeiro 

segundo) ou PFE (pico de fluxo expiratório) menor ou igual a 60% do previsto e 

sua variação maior que 30% 2. 
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É importante diferenciar os conceitos de controle e gravidade da asma. O 

primeiro refere-se à supressão das manifestações clínicas da doença, expresso 

como o objetivo do tratamento. Ele pode ser avaliado através de três 

instrumentos adaptados para o português - Asthma Control Questionnaire 

(ACQ); Asthma Control Test ™ (ACT); e Asthma Control Scoring System 

(ACSS), que consideram parâmetros como presença de sintomas, uso de 

medicamentos de alívio, diminuição de atividades físicas e intensidade da 

limitação ao fluxo aéreo, e dividem a asma em controlada, parcialmente 

controlada e não controlada 3,4.  

Já a gravidade está relacionada com a quantidade e quais medicamentos 

são necessários para atingir o controle, sendo necessário levar em consideração 

e excluir fatores que podem estar afetando alcançar essa meta, como uso 

incorreto dos dispositivos inalatórios, falta de adesão ao tratamento sugerido, 

outras doenças associadas, entre outros 3,4.  

Essa divisão é feita observando em qual etapa do tratamento o paciente 

conseguiu atingir o alívio dos sintomas, sendo reavaliada e passível de 

mudanças ao longo da monitorização. Nesse sentido, a asma é leve quando bem 

controlada com as etapas 1 e 2 do tratamento; moderada, com a etapa 3; e, 

grave, com etapas 4 e 5 3,4.  

A estratégia GINA 2016 sugere um protocolo para diferenciar a asma não 

controlada da asma grave, que consiste em:4  

• Observar como o paciente utiliza o inalador, corrigindo os erros e 

verificando com frequência o seu uso, além explicar de forma clara 

o tratamento e o impacto da adesão na vida no paciente; 

• Confirmar o diagnóstico através da verificação da função pulmonar 

na vigência dos sintomas, diminuindo a dose caso esteja normal e 

repetir o exame 2 a 3 semanas depois; 

• Investigar a existência de fatores de risco (tabagismo, uso de 

betabloqueadores, AINES, exposição a alérgenos) e de 

comorbidades associadas (rinite, obesidade, DRGE, distúrbios 

psicológicos); 
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• Considerar passar para o próximo nível do tratamento, levando em 

consideração os riscos e os benefícios de cada conduta; 

• Encaminhar para um especialista e/ou centro especializado se o 

controle não foi obtido após três a seis meses na etapa 4 do 

tratamento. Essa medida pode ser feita antes se houver dúvida 

quanto ao diagnóstico e se os sintomas forem graves. 

  

Apenas cerca de 10% dos asmáticos são classificados como graves, 

constituindo um grupo de grande relevância, pois apresentam maior repercussão 

da doença na sua vida diária e geram maior custo para o sistema de saúde, já 

que procuram até 15 vezes mais serviços de urgência e são 20 vezes mais 

submetidos a internação hospitalar, quando comparados aos pacientes com 

asma leve e moderada 1.  

Para o tratamento da asma grave, deve-se otimizar a dose da associação 

corticoide inalatório e LABA, podendo considerar testes terapêuticos com doses 

mais altas. Também pode ser analisado o uso de baixas doses de corticosteroide 

oral para a terapia de manutenção, atentando-se para o manejo dos efeitos 

colaterais 4.  

Terapias adjuvantes servem igualmente como alternativa no processo 

terapêutico, com drogas como o tiotrópio – reduz exacerbações em pacientes 

com idade igual ou superiora 12 anos e histórico dessas ocorrências – e a 

teofilina ou um antileucotrieno, apesar de não apresentarem muitos benefícios. 

Nos casos de asma alérgica grave e asma grave eosinofílica acrescenta-se um 

anti-IgE (omalizumabe) e um anti-IL5 (mepolizumabe), respectivamente. 

Intervenções não farmacológicas tais como termoplastia brônquica para 

pacientes previamente selecionados e programas detalhados para a melhor 

explicitação sobre a adesão ao tratamento também devem ser considerados 

nesses casos 4.  
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Introdução 

           A asma acomete 8 a 13% das gestantes, sendo a doença pulmonar mais 

comum nesse grupo de pacientes 1,2. Exacerbações e controle inadequado da 

asma durante a gravidez podem ser por alterações mecânicas ou hormonais, ou 

pela interrupção ou redução dos medicamentos para controle da asma devido a 

preocupações da mãe ou do profissional saúde com a gravidez 3,4.  

           A maioria das pacientes possui diagnóstico prévio de asma, mas a doença 

pode manifestar-se pela primeira vez durante a gestação. Nestes casos, o 

diagnóstico se faz da mesma maneira que na paciente não grávida, com exceção 

do teste de broncoprovocação, pois não há estudos que comprovem sua 

segurança durante a gestação 6. Para aquelas pacientes que apresentam início 

dos sintomas durante a gravidez, os principais diagnósticos diferenciais são a 

dispneia por hiperventilação, tosse secundária a refluxo ou rinite, embolia 

pulmonar, embolia amniótica e cardiomiopatia da gestação 7.  

          O controle da asma constantemente muda durante a gravidez, 

aproximadamente um terço das mulheres asmáticas pioram (geralmente no 

segundo trimestre), outro terço mantém a asma inalterada e o ultimo terço 

melhoram 1. Os sintomas geralmente melhoram durante as �ltimas quatro 

semanas da gravidez e o parto não costuma se associar com piora da asma 3.  

           Apesar de existir uma preocupação geral com o uso de qualquer 

medicamento durante a gravidez, as vantagens de tratar ativamente a asma na 

gestação, superam os riscos potenciais dos medicamentos habituais de controle 
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e alívio. Concluindo, o uso de medicamentos para obter um bom controle dos 

sintomas e evitar exacerbações é verdadeiro, mesmo quando a segurança na 

gravidez não foi comprovada de forma inequívoca 5.  

 
 
Complicações para o bin�mio m�e-feto 
 
     

          Uma considerável proporção de pacientes asmáticas em idade reprodutiva 

não tem  o controle da doença, e apenas 50% das que fazem uso de medicação 

preventiva para asma continuam a fazê-lo durante a gravidez. � importante 

ressaltar, que essas mulheres sejam orientadas e tratadas antes de engravidar, 

deve-se enfatizar a continuação do uso dos medicamentos durante a gravidez 8 

e o acompanhamento mensal, com cuidadosas avaliações do crescimento fetal 

e de sinais de pré-ecl�mpsia através de consultas obstétricas regulares e 

consultas pneumológicas frequentes 9. 

           Os efeitos ocasionados pela asma não controlada para o binômio mãe-

feto, são a prematuridade, baixo peso ao nascer, necessidade de partos 

cesarianos, malformações fetais, pré-ecl�mpsia e aumento da mortalidade 

perinatal. O mal controle da asma comparado ao uso de quaisquer drogas 

necessárias para o controle da doença estão associados a piores desfechos 

tanto para o feto quanto para a mãe. Um estudo comprovou que o tratamento da 

asma reduz esses riscos, gestantes com a asma controlada, possui os mesmos 

riscos gestacionais que aquelas não asmáticas 9,10.  

            Há relatos de baixo risco de malformaç�es congênitas com o uso de altas 

doses de corticóides inalatórios, mas não com doses baixas ou médias. 

Entretanto, não é poss�vel separar esse risco daquele associado aos efeitos da 

doença mal controlada, com episódios mais frequentes de exacerbaç�es 7,11. 

Vale reforçar que se a asma estiver bem controlada durante a gravidez, há pouco 

ou nenhum aumento do risco de complicações maternas e fetais 12,13.  
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Manejo 

   

           A asma controlada permite a gestante e ao feto uma boa qualidade de 

vida por diminuir os riscos das exacerbações e dos episódios de hipóxia, 

garantindo as trocas gasosas adequada para a mãe e para o filho, mantendo a 

saturação de oxigênio acima de 95%. Entretanto, o controle da doença requer 

condutas apropriadas tanto do médico quanto da gestante 14.   

           A paciente precisa realizar o pré-natal, pois serão dadas a ela todas as 

instruções para o controle da doença, como a importância de continuar com o 

tratamento indicado, identificar as exacerbações, que são comuns no segundo 

trimestre, e controlá-las. O obstetra é o responsável pela monitorização da 

função pulmonar materna, classificação da gravidade da doença e suas 

complicações. Caso a doença esteja descontrolada, deve-se monitorar 

rigorosamente com medidas de prova de função pulmonar (VEF1 e PFE) e 

avaliação do feto 14 e queixas subjetivas da gestante, o que inclui consultas 

semanais ou quinzenais, após o seu controle estas visitas passam a ser mensais 
13. Juntamente ao controle da asma, as doenças adquiridas nessa fase, 

principalmente as infecções respiratórias requerem atenção, devendo ser 

monitoradas e tratadas adequadamente 12.  

 

Tratamento 

     

             Dentre as possíveis causas para um prognóstico ruim, a principal causa 
é a falta de aderência ao tratamento 12 .  A intervenção terapêutica é a soma de 
estratégias práticas da equipe de saúde para a adesão do tratamento das 
gestantes 14 e a utilização dos fármacos. O manejo medicamentoso apropriado 
obedecendo ao uso adequado de acordo com a gravidade da doença supera de 
modo significativo os riscos potenciais dos medicamentos habituais do controle 
asmático, pois não há associação com anomalias fetais, além disso, inibe as 
exacerbações causadas pela asma, evitando a hipóxia fetal 12.  
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          A budesonida e a beclometasona são os corticoides inalatórios indicados, 
porém a budesonida apresenta uma gama maior de dados referentes à sua 
segurança e eficácia. Em relação ao período de lactação, não há contraindicação 
para o uso de medicação inalatória, pois apenas quantidades insignificantes 
penetram o leito materno 14.   

           Segue a tabela abaixo com os fármacos usados no tratamento para asma 
durante a gestação com as categorias propostas pelo Food and Drug 
Administration em relação ao risco de teratogênese.  

 

  
Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma, 2012.  

 

             A droga de escolha para a indução do parto é a ocitocina, devido ao fato 
de medicamentos habitualmente usado como a prostaglandina F2-alfa e 
ergonovina estimularem o broncoespasmo 14. Nos casos em que ocorre a 
broncocontrição, induzidas pela hiperventilação materna, a conduta é a 
administração de beta-agonista de curta duração (SABA) 1. Contudo, deve-se 
observar a glicemia do recém-nascido nas primeiras 24 horas, pois caso haja 
administração de altas doses de SABA pode desencadear a hipoglicemia 12.   

 

Prognóstico 

             Nos casos da asma devidamente controlada durante o período 
gestacional, o risco de complicações é o mesmo na população geral 13, composta 
por exacerbação, perda da função pulmonar e efeitos colaterais do tratamento 3.  
Porém, em casos de tratamentos inadequados, aumenta os riscos de 
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complicações como aumento da mortalidade perinatal, do parto prematuro, baixo 
peso ao nascer e em relação a mãe há o risco de pré-eclâmpsia 12.  

 

Considerações Finais 

 

          A asma acomete de 0,4 a 4% das gestantes, sendo a doença respiratória 
crônica mais comum durante a gestação. A terapia de resgate utilizada em crises 
de asma durante a gravidez não difere do manejo da crise em pacientes não 
gestantes. O tratamento inadequado acarreta problemas tanto para a gestante 
quanto para o feto. Contudo, por meio de acompanhamentos por profissionais 
de saúde, orientando rigorosamente a gestante ao uso de medicamentos 
administrados da forma correta diminuirá a morte materna, parto prematuro e 
baixo peso ao nascer, permitindo uma boa qualidade de vida para ambos 13.  
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