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DEFINIÇÃO  DE  ASMADEFINIÇÃO  DE  ASMA

Doença  inflamatória crônica das vias aéreas 
inferiores:

• Hiperresponsividade
• Limitação variável ao fluxo aéreo 



DIAGNÓSTICO DE ASMADIAGNÓSTICO DE ASMA

Anamnese detalhada

Exame físicoExame físico

Espirometria ou peak-flow
SMA  DIAGNÓSTICO:
AASMA  DIAGNÓSTICO:
Anamnese detalhada



MANIFESTAÇÕES CLÍNICASMANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

• Sibilância

• Dispnéia

•Aperto no peito•Aperto no peito

•Tosse

•A causa da morte por asma é a ASFIXIA













Processo Inflamatório da ASMAProcesso Inflamatório da ASMA

Inflamação Inflamação        Remodelamento

Aguda Crônica das Vias AéreasAguda Crônica das Vias Aéreas

Broncoconstrição            H.R.B.       Obstrução Fixa
Bousquet, AJRCCM, 2000







Asma Asma -- critérios de classificaçãocritérios de classificação

� Sintomas diurnos

� Limitação de atividades

� Sintomas/despertares noturnos

� Função pulmonar (PFE/VEF1)� Função pulmonar (PFE/VEF1)

EXCLUINDO CAUSAS DE DESCONTROLE, 
COMORBIDADES, USO INCORRETO DA 
MEDICAÇÃO



ASMA ASMA –– Classificação por níveis de  Classificação por níveis de  
controlecontrole

CLASSIFICAÇÃO SINTOMAS 
DIURNOS

LIMITAÇÃO
DE ATIVIDADES

SINTOMAS
NOTURNOS

Asma  
controlada

NENHUMA  OU
ATÉ 2X/SEM

NENHUMA
NENHUM OU 
ATÉ 2X/SEM

NENHUMA 
OU ATÉ 
2X/SEM / FP 
NL(>80%) 

3 X/SEM OU MAIS QUALQUER QUALQUER 3 0U MAIS/SEM

NECESSIDADE  
DE  MED.   DE 
ALÍVIO / FP 

Asma  parcialmente
Controlada    1 ou 2 

3 X/SEM OU MAIS QUALQUER QUALQUER 3 0U MAIS/SEM

Asma não
Controlada    3 ou mais

<80% PREDITO 
OU DO PRÉVIO



Asma Asma CClassificação por Gravidadelassificação por Gravidade

� Refere-se à quantidade de medicação 
(intensidade do tratamento) necessária 
para o controle

� EXCLUINDO CAUSAS DE � EXCLUINDO CAUSAS DE 
DESCONTROLE COMO 
COMORBIDADES, USO INCORRETO 
DA MEDICAÇÃO e NÃO ADESÃO 

� Asma leve, moderada e grave



MEDICAÇÕES PARA MEDICAÇÕES PARA 
TRATAMENTO DA ASMA E TRATAMENTO DA ASMA E 

RINITERINITE
Medicação de controle:

Corticóides Inalatórios:

Reduzem o número e a ativação das células Reduzem o número e a ativação das células 
inflamatórias nas vias aéreas

Portanto
- Diminuem a inflamação
- Diminuem a HRB



MANEJO DA ASMAMANEJO DA ASMA

Quadro 8 - Manejo da asma baseado no nível de controle para maiores de cinco anos.

NÍVEL DO CONTROLE AÇÃO

CONTROLADA Manter o tratamento e identificar a menor dose CONTROLADA Manter o tratamento e identificar a menor dose 
para  manter o controle

PARCIALMENTE CONTROLADA     Considerar aumentar a dose para atingir o

controle

NÃO CONTROLADA Aumentar etapas até conseguir controle

EXACERBAÇÃO Tratar como exacerbação



TRATAMENTOTRATAMENTO
Conteúdo educacional programáticoConteúdo educacional programático

Parceria médico-paciente

Abordar fatores desencadeantes e agravantes e saber 
evitá-los

Buscar medicamentos apropriados e com técnicaBuscar medicamentos apropriados e com técnica
adequada

Colocar em prática o plano de ação individualizado

Descrever a diferença entre medicação de controle e 
de resgate e saber efeitos colaterais possíveis e como
minimizá-los



ETAPAS  DO  TRATAMENTOETAPAS  DO  TRATAMENTO
ETAPAS DO TRATAMENTO

EDUCAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL 

ETAPA 1 BD de curta ação por demanda + opções de medicamentos contraladores etapas 2 a 5

ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5

BD de curta ação por demanda

Selecione uma das opções abaixo Selecione uma das opções abaixo Selecione uma das opções abaixo Adicionar um ou mais

em relação à etapa 4

Dose baixa de CI  ou Dose baixa de CI + LABA           Dose moderada ou alta de CI + LABA   Corticoide oral na dose mais baixa possível

Antileucotrienos Dose média ou alta de CI Dose moderada ou alta de CI + LABA +

antileucotrienos Tratamento com anti-IgE

Dose baixa de CI + 

teofilina de liberação lenta               Dose moderada ou alta de CI + LABA +

teofilina de liberação lenta

BD: broncodilatador; CI: corticoide inalatório; e LABA: long-acting beta agonist (b2-agonista de ação prolongada). aOs apêndices I e II discriminam a equipotência de 
medicamentos e de medicações controladoras; os medicamentos de resgate são comentados na Parte 5. bAs opções preferenciais para as etapas 2, 3 e 4 estão 
evidenciadas em negrito e itálico.



ETAPAS DO TRATAMENTOETAPAS DO TRATAMENTO

1. Educação  do paciente/família + controle ambiental + 
medicação de resgate (BD curta duração)

2. Dose baixa de CI ou  antileucotrienos

3. Dose baixa  de CI+LABA ou dose média ou alta de CI3. Dose baixa  de CI+LABA ou dose média ou alta de CI

4. Dose média ou alta de CI+LABA (ESPECIALISTA) 
(+antileucotrienos)

5. Cortic. oral na dose mais baixa possível /anti-IGE



CORTICÓIDES INALATÓRIOSCORTICÓIDES INALATÓRIOS

Equipotência estimada dos corticoides inalatórios para crianças maiores de cinco anosa

Corticoides inalatórios Dose diária, µg

Baixa Média Altab

Dipropionato de beclometasona 100-200 > 200-400 > 400

Budesonida 100-200 > 200-400 > 400Budesonida 100-200 > 200-400 > 400

Budesonida nebulizada 250-500 > 500-1.000 > 1.000

Ciclesonidac 80-160 > 160-320 > 320-1.280

Furoato de mometasonac 100 ≥ 200 ≥ 400

Propionato de fluticasona 100-200 > 200-500 > 500

aComparações baseadas em dados de eficácia. bPacientes em uso de altas doses, exceto por curtos períodos de 
tempo, devem ser encaminhados a especialista para considerar associações alternativas de drogas controladoras. As 
doses máximas recomendadas são arbitrárias, mas o uso prolongado está associado ao aumento do risco de efeitos 
sistêmicos. c Dose diária única.



Tratamento crise aguda de asmaTratamento crise aguda de asma

Avaliação inicial: FR,FC, uso de musculatura acessória, dispnéia, 
nível consciência, cianose e SatO₂

O₂ para SatO₂ < 95%  crianças e gestantes e < 92% adultos.  O₂ para SatO₂ < 95%  crianças e gestantes e < 92% adultos.  
Nebulização β₂ agonista ( Fenoterol ou Salbutamol ) – FLUXO  

6 L/MIN ou spray com espaçador  ( 1 jato/2 - 3 kg, máximo de 10 
jatos ), a cada 20 min. ( 3 doses ). Casos graves associar brometo 
de ipratrópio            ( Atrovent )

Reavaliação FR,FC, ausculta, musculatura acessória, dispnéia e 
SatO₂



NEBULIZAÇÃO OU SPRAY COM ESPAÇADOR ?NEBULIZAÇÃO OU SPRAY COM ESPAÇADOR ?
O QUE FALAM OS CONSENSOS?O QUE FALAM OS CONSENSOS?

GINA, Diretrizes brasileiras (SBPT) e Diretrizes Britânicas1-3

Beta-2 agonista é a primeira escolha no tratamento do 
broncoespasmo na crise de asma
Eficácia da nebulização é equivalente ao uso do spray com 
espaçador

Em crianças:Em crianças:
Spray com contador de doses + espaçador é preferível à 
nebulização devido a maior conveniência, maior deposição 
pulmonar, menor risco de eventos adversos e menor custo1

Nebulizadores utilizam doses pouco precisas, são caros, consomem 
muito tempo, e necessitam de manutenção.3

1.GINA. Global Initiative for Asthma. In. www.ginasthma.com, 2008.

2. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. IV Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Asma. J Bras Pneumol 2006;32(supl 
7):s447-s474.

3. British Guideline on the Management on Asthma. A national clinical guideline. In. 



DISPOSITIVOS INALATÓRIOSDISPOSITIVOS INALATÓRIOS

Quadro 19 - Escolha dos dispositivos de acordo com a faixa etária.a 

Faixa etária Dispositivos 

Crianças 

< 4 anos IP + espaçador com máscara facial 

4 a 6 anos IP + espaçador com máscara facial ou bocal           
≥ 6 anos IP + espaçador com bocal ou IPo 

Adultos 

Qualquer faixa etária IP ou IPo 

IP: inalador pressurizado; e IPo: inalador de pó. aNotas: Em pacientes de qualquer faixa etária com dificuldade de uso 
com IP e IPo, especialmente idosos debilitados ou com déficits cognitivos, preferir o uso de IPs acoplados a 
espaçadores. O nebulizador de jato é uma alternativa aceitável em qualquer idade, desde que esteja em perfeito 
funcionamento. Adaptado de Global Initiative for Asthma.



ESPAÇADOR COM VÁLVULAESPAÇADOR COM VÁLVULA



ESPAÇADOR COM VÁLVULA E ESPAÇADOR COM VÁLVULA E 
MÁSCARAMÁSCARA



VANTAGENSVANTAGENS

• Menor necessidade de coordenação

• Redução da velocidade das partículas• Redução da velocidade das partículas

•Aumento da deposição pulmonar

• Menor deposição na orofaringe



TÉCNICATÉCNICA
Veja abaixo a técnica correta de seu uso:

1) Retire a tampa do inalador e do espaçador.

2) Encaixe o inalador na base do espaçador.

3) Certifique-se de que bocal o inalador esteja direcionado ao centro do 
espaçador.

4) Coloque o bocal na boca fechando os lábios firmemente ao redor dele, 4) Coloque o bocal na boca fechando os lábios firmemente ao redor dele, 
envolvendo totalmente o bocal e não deixando espaço livre para saída de ar.

5) Se for recomendado o uso de máscara, encaixe a máscara no bocal do 
espaçador e coloque sobre o rosto, posicionando levemente de forma a 
cobrir a boca e o nariz, sem deixar espaço entre a boca e a máscara.

6) Aperte o topo do inalador para baixo para liberar uma dose dentro do 
espaçador e inspire devagar e profundamente.

7) Mantenha o espaçador na boca e inspire mais 3 ou 4 vezes (para adulto), 4 
a 6 vezes (para crianças), ou cerca de 10 a 20 segundos.



TÉCNICATÉCNICA

Agitar o 
dispositivo e 
adaptá-lo ao adaptá-lo ao 
espaçador



TÉCNICATÉCNICA

Colocar o 
espaçador na boca, 
apertando bem os apertando bem os 
lábios OU colocar a 
máscara 
adequadamente na 
face ( boca e nariz )



TÉCNICATÉCNICA

Acionar o 
dispositivo uma dispositivo uma 
única vez



TÉCNICATÉCNICA

Pausa inspiratória de 
10 segundos
OU OU 
Permanecer com a 
máscara na face por 
10 a 20 segundos



TÉCNICATÉCNICA

Enxaguar a boca 
após o uso do após o uso do 
medicamento!!
Limpar a face se 
usar a máscara !!



COMO USAR SEM O COMO USAR SEM O 
ESPAÇADOR?ESPAÇADOR?

Colocar o 
dispositivo a 2 cm dispositivo a 2 cm 

da boca

Coordenação: 
acionar x inspirar



TÉCNICATÉCNICA

Pausa inspiratória de 
10 segundos

Expirar lentamente



TÉCNICATÉCNICA

Enxaguar a boca 
após o uso do após o uso do 
medicamento!!



SPRAY COM ESPAÇADORSPRAY COM ESPAÇADOR



SPRAY COM ESPAÇADOR E SPRAY COM ESPAÇADOR E 
MÁSCARAMÁSCARA







HIGIENE DO ESPAÇADORHIGIENE DO ESPAÇADOR

LIMPEZA DO ESPAÇADOR

Recomenda-se a limpeza do espaçador uma vez por semana.

1) Mergulhe o espaçador e a máscara em água limpa e morna   (NÃO 
fervente !! ),  com algumas gotas de detergente neutro,  não usar 
bucha ou escova.bucha ou escova.

2) Após a limpeza, enxágüe em água ou não e deixe secar 
naturalmente.

3) Não use pano dentro do espaçador.

4) NÃO USAR ÁLCOOL ou HIPOCLORITO;

5) Não coloque o aparelho sob a torneira para não danificar as 
membranas e gerar fricção no corpo do espaçador.



METABOLISMO DA MEDICAÇÃOMETABOLISMO DA MEDICAÇÃO



Efeitos Colaterias dos C.I.Efeitos Colaterias dos C.I.
Locais

Disfonia: miopatia laríngea reversível
Candidíase de Orofaringe: higiene oral + espaçador
Tosse, irritação na garganta : propelentes do IP

Sistêmicos
Supressão adrenalSupressão adrenal
Supressão do crescimento
Equimoses
Osteoporose
Catarata
Glaucoma
Distúrbios Psiquiátricos
Distúrbios Metabólicos



MEDICAÇÕES PARA MEDICAÇÕES PARA 
TRATAMENTO DA ASMA E RINITETRATAMENTO DA ASMA E RINITE

Medicações disponíveis na Rede Pública de 
Campinas ( UBS ) para tratamento da asma:

* Beclometasona 50 ucg spray oral

* Beclometasona 250 ucg spray oral

* Beclometasona 200 ucg pó. ( pulvinal )

* Beclometasona 400 ucg pó. ( pulvinal )

* Salbutamol 100/120 ucg  spray oral 

Para rinite:
* Beclometasona 50 ucg spray nasal

* Budesonida 50 ucg spray nasal



Relação Medicamentos 
padronizados para Asma pela 
Secretaria de Estado - Alto Custo
- Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante)
- Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante)

- Salmeterol 50 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por 
frasco de 60 doses)frasco de 60 doses)

- Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante)
- Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula 
inalante/pó inalante)
- Formoterol 6mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula 
inalante/pó inalante)

- Salbutamol spray oral 100 mcg



MEDICAÇÕES PARA TRATAMENTO MEDICAÇÕES PARA TRATAMENTO 
DA ASMA E RINITEDA ASMA E RINITE

Inaladores de pó:
Aerolizer
Pulvinal
Turbuhaler
Diskus



MEDICAÇÕES PARA TRATAMENTO MEDICAÇÕES PARA TRATAMENTO 
DA ASMA E RINITEDA ASMA E RINITE
INALADORES DE PÓ

Aerolizer

Turbuhaler Pulvinal

Aerolizer



Colocar o 
dispositivo na 

boca e inspirar o 
mais rápido que 

puderpuder



Pausa 
inspiratória de 10 

segundos

Expirar Expirar 
lentamente



Enxaguar a boca 
após o uso do 
medicamento!!



L.M.EL.M.E.  .  ( Laudo ( Laudo para Solicitação, para Solicitação, 
Avaliação e Autorização de Avaliação e Autorização de 
Medicamentos Medicamentos ))

Endereço eletrônico:Endereço eletrônico:

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional





Como usar o aparelho de medida Como usar o aparelho de medida 
do PFE do PFE 

- Fique em pé.

- Segure o aparelho com cuidado. para não
tampar a saída do ar.

- Verifique se o marcador está no ponto zero.

- Encha bastante o peito de ar com a boca
aberta.

- Coloque o aparelho dentro da boca,
pressionando o bocal com os lábios. Sopre com
toda a força e o mais rápido que puder.

- Ler na escala do aparelho o número marcado.

- Repetir 3 vezes e anotar o melhor resultado.



MATRICIAMENTO MATRICIAMENTO 
PNEUMOPEDIATRIAPNEUMOPEDIATRIA

- UBS para toda a equipe – multiprofissional

- Distrito de Saúde
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