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APRESENTAÇÃO DA UNIDADE
Olá, caro aluno.
Nesta unidade, trataremos da asma a partir de uma breve revisão sobre seus aspectos 
gerais, fatores desencadeantes, critérios de gravidade e diagnóstico diferencial. Na se-
quência será discutido o manejo das crises agudas em serviços de Atenção Básica e na 
abordagem preventiva da asma pelas equipes nas Unidades de Saúde.
Bom estudo! 

A Coordenação.



Ementa da Unidade
Definição de asma. Fatores de risco. Classificação da asma. Diagnóstico diferencial. Tra-
tamento da crise aguda de asma. Cuidados pós-crise.

Objetivos de Aprendizagem
• Definir asma.

• Conhecer os fatores de risco.

• Identificar e classificar a asma por gravidade e por seu controle.

• Diagnosticar e tratar o paciente com exacerbação da asma na Unidade de Saúde.

• Identificar os pacientes que necessitam ser referenciados.

• Estruturar o atendimento sequencial na Unidade de Saúde e na comunidade.

Carga Horária 
15 horas
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1. INTRODUÇÃO

A asma é uma das doenças crônicas mais fre-
quentes e afeta tanto crianças como adultos 
no mundo inteiro. Segundo estimativas inter-
nacionais, são aproximadamente 300 milhões 
de pessoas com asma no mundo e cerca de 20 
milhões no Brasil. Esses números se refletem na 
utilização dos serviços de saúde, uma vez que a 
asma encontra-se entre os 20 principais moti-
vos de consulta na Atenção Básica (LENZ et al., 
2012) e é responsável anualmente por 350.000 
hospitalizações, sendo a quarta causa de hos-
pitalização no Sistema Único de Saúde (SUS) e 
a terceira entre crianças e adultos jovens (FU-
CHS; FACCIN; FISCHER, 2006). Representa um 
problema de grande impacto na saúde pública, 
pois, quando não diagnosticada e tratada ade-
quadamente, influencia diretamente na saúde e 
na qualidade de vida dos doentes (SBPT, 2012).

A maioria das pessoas com asma é tratada 
nos serviços de Atenção Básica, principal-
mente nas Unidades de Saúde, o que faz com 
que sejam necessários instalações e insumos 
adequados ao diagnóstico e ao tratamento da 

asma neste nível de atenção à saúde. 

Além disso, é fundamental que as equipes este-
jam instrumentalizadas tecnicamente para iden-
tificar e manejar os pacientes conforme as me-
lhores evidências atuais. A atenção ambulatorial 
efetiva e oportuna pode evitar internações e 
prevenir enfermidades, tratando e controlando 
precocemente a doença e suas agudizações.

Pretende-se, com este material, apoiar os pro-
fissionais de saúde no diagnóstico e manejo da 
asma nas Unidades de Saúde.

2. AÇÕES PREVENTIVAS

Para melhorar o controle da asma e prevenir 
as crises, a orientação da pessoa com asma e 
seus familiares sobre a doença é fundamental 
(LENZ et al., 2012). A equipe multiprofissional 
tem um papel importante nas ações educativas, 
de orientação e aceitação do paciente no trata-
mento e cuidados ambientais. Os profissionais 
de saúde devem orientar pacientes e familiares 
sobre os fatores de risco e as estratégias que 
devem ser desenvolvidas para melhorar o con-
trole da asma e reduzir o uso de medicamentos. 
É importante que a Unidade de Saúde organize 
as ações educativas de acordo com o perfil epi-
demiológico da população e com os recursos 
disponíveis localmente, podendo utilizar tanto 
abordagens individuais como coletivas.

Alguns pontos-chave são recomendados para 
as ações educativas (LENZ et al., 2012):

•	 explicação sobre plano de ação escrito, que 
contemple os sinais e sintomas de descon-
trole, instruções sobre o que fazer e quando 
procurar atendimento;

•	 explicação sobre a asma ser uma doença 

inflamatória e existir uma hipersensibilidade 
a desencadeantes distintos (infecção viral, 
tabaco etc.);

•	 orientação de que a asma pode ser contro-
lada e que a presença de sintomas requer 
revisão do tratamento;

•	 orientação sobre as diferenças existentes 
entre os medicamentos de resgate (bronco-
dilatadores) e de manutenção (anti-inflama-
tórios);

•	 orientação sobre os principais desencade-
antes, com atenção especial para o tabagis-
mo, tanto ativo como passivo;

•	 revisão da técnica inalatória; 

•	 orientação sobre segurança e efeitos adver-
sos dos medicamentos.
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Quadro 1 - Fatores de risco e estratégias de controle para prevenir exacerbação da asma.

Fatores de risco estratégias

Tabagismo ativo e passivo Evitar fumaça do cigarro. Asmáticos não devem fu-
mar. Familiares de asmáticos não deveriam fumar.

Medicações, alimentos e aditivos Evitar se forem sabidamente causadores de sintomas.

Exposição ocupacional Reduzir ou, preferencialmente, abolir.

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, especial-
mente nos quartos de dormir. O uso de acaricidas 

deve ser feito sem a presença do paciente. Os filtros 
de ar (HEPA – high efficiency particulate air) e esterili-

zadores 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 quími-
cos de dedetização (asmáticos devem estar fora do 

domicílio durante a aplicação). Iscas de veneno, ácido 
bórico e armadilhas para baratas são outras opções.

Mofo Redução da umidade e infiltrações.

Pólens e fungos ambientais Evitar atividades externas no período da polinização.

Poluição ambiental Evitar atividades externas em ambientes poluídos.

Fonte: SBPT (2012).

3. CONCEITO

A asma é um distúrbio crônico das vias aéreas, caracterizado por sintomas variáveis e recorrentes, 
obstrução do fluxo de ar, hiperresponsividade brônquica e inflamação subjacente. A interação des-
ses aspectos determina suas manifestações clínicas, a gravidade da asma e a resposta ao tratamen-
to (NATIONAL HEART LUNG AND BLOOD INSTITUTE, 2007).

4. CLASSIFICAÇÃO

Os fatores de risco que contribuem com o desenvolvimento e agravamento da asma podem ser di-
vididos em dois grupos: os fatores relacionados ao indivíduo e os fatores relacionados ao ambiente.

Os fatores relacionados ao indivíduo e que contribuem com o aparecimento ou exacerbação da 
asma são:

•	 tabagismo ativo e passivo;

•	 medicações, alimentos e aditivos;

•	 exposição ocupacional;

•	 ácaros;

•	 pelos de animal doméstico;

•	 baratas;

•	 mofo;

•	 polens e fungos ambientais;

•	 poluição ambiental.
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Quadro 2 – Fatores associados à ocorrência de asma relacionados 
ao indivíduo.

Fatores associados

História familiar de asma

História familiar ou pessoal de atopia ou alergia

História pessoal de rinite (mesmo rinite não alérgi-
ca)

Obesidade

Menarca precoce (antes dos 11 anos)

Idade materna menor que 20 anos

Apneia do sono

Refluxo gastro-esofágico (RGE)

Rinite

Rinossinusite crônica

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

Displasia broncopulmonar

Fibrose cística

Fatores emocionais

Fonte: Gina (2012).

Por razões ainda não bem compreendidas, a asma 
é mais frequente no sexo masculino até a puber-
dade. Entre os 20 e os 40 anos, a frequência é se-
melhante em ambos os sexos, havendo predomi-
nância no sexo feminino após os 40 anos. 

Os fatores ambientais desencadeantes de crises 
de asma estão listados a seguir. 

Quadro 3- Fatores associados à ocorrência de asma relacionados 
ao ambiente.

Alérgenos

Pólen

Fungos

Antígenos de insetos

Infecções virais e bacterianas

Rinovírus

Vírus sincicial respiratório

Coronavírus

Parainfluenza

Influenza B

Clamídia

Poluentes

Fumaça de cigarro

Gases (monóxido de carbono, ozônio e dióxido de 
enxofre)

Material Particulado

Exercícios

Medicamentos

Ácido acetilsalicílico

Betabloqueadores

Alimentos

Especialmente os que contêm sulfitos: 

cerveja

vinho

camarão

Alterações climáticas

Sensibilizantes ocupacionais

Isocianatos

Fonte: Gina (2012).

Chama a atenção o fato de que os alérgenos e 
os sensibilizantes presentes nos locais de tra-
balho são geralmente subvalorizados, e o diag-
nóstico de asma relacionada ao trabalho é fre-
quentemente esquecido pelos profissionais de 
saúde. A avaliação adequada deve investigar a 
correlação da doença com a atividade de traba-
lho ou com a profissão do paciente, e, se pre-
sente, deve ser considerada a necessidade de 
modificação no ambiente de trabalho para afas-
tamento do agente desencadeante de asma. O 
manejo farmacológico isolado, sem atenção a 
esses cuidados, tende a ser pouco efetivo.

A Global Initiative for Asthma (GINA, 2012) pro-
põe duas classificações para a asma, uma de 
acordo com a gravidade e outra pelo controle 
da doença. 
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4.1. Classificação por gravidade
O objetivo de classificar a asma por sua gravidade é apoiar a conduta clínica e o manejo da doença. 
A classificação de gravidade da asma é baseada em sintomas clínicos, sintomas noturnos, limitação 
ao esforço físico, número de crises e internações, gravidade das crises e função pulmonar. 

Conforme essas informações, a asma pode ser classificada em:

•	 intermitente, quando os sintomas são esporádicos, ou 

•	 persistente, quando os sintomas são contínuos. 

A asma persistente pode ainda ser classificada em leve, moderada ou grave. As características que 
definem a classificação da asma por gravidade estão sumarizadas no quadro a seguir. 
Quadro 4 – Classificação da asma por gravidade.

características

intermitente  
(sintomas espo-

rádicos)

persistente (sintomas contínuos)

Leve moderado grave

Sintomas
falta de ar,

aperto no peito,
chiado e tosse

Raros Semanais
Diários

mas não contínuos
Diários e

Contínuos

Limitação de Ativi-
dades

Nenhuma
Falta ocasional ao 
trabalho ou escola

Presente nas  
Exacerbações
Limitação para 

grandes esforços
Faltas ocasionais ao 
trabalho ou escola

Presente nas  
Exacerbações

Faltas ao trabalho 
ou escola.

Sintomas com 
exercício moderado 

(subir escadas)

Continua
Falta frequente ao 
trabalho e escola.

Sintomas com exer-
cícios leves (andar 

no plano)

Crises

Ocasionais (leves)
Controladas com 

broncodilatadores, 
sem ida à emer-

gência

Infrequentes
Algumas reque-
rendo curso de 

corticoide

Frequentes
Algumas com ida à 
emergência, uso de 
corticoides sistêmi-
cos ou internação

Frequentes-graves
Necessidade de 

corticoide sistêmi-
co, internação com 

risco de vida

Sintomas Noturnos Raros Ocasionais (men-
sais) Comuns (semanais) Quase diários

Broncodilatador
Para alívio dos sin-

tomas

Rara 
1 vez/semana

Eventual 
2 vezes/semana

Quase diária
> 2 vezes/semana e

< 2 vezes/dia

Diária
2 vezes/dia

PFE* ou VEF1**
> 80%

Previsto
≥ 80%

ou previsto
60% - 80% previsto

≤ 60%
Previsto

* PFE: Pico de Fluxo Expiratório

**VEF1: Volume Expiratório Forçado no 1 segundo

Fonte: Gina (2012) e SBPT (2012).
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A classificação em crianças até 4 anos de idade difere um pouco das crianças maiores e adultos, 
conforme podemos ver a seguir. Acompanhe.
Quadro 5 – Classificação da asma por gravidade em crianças até 4 anos de idade.

características

intermitente  
(sintomas espo-

rádicos)

persistente (sintomas contínuos)

Leve moderado grave

Sintomas
falta de ar, aperto 
no peito, chiado e 

tosse 

≤2 dias/semana ≥ 2 dias/semana Diários mas não 
contínuos Diários contínuos

Limitação de Ativi-
dades Nenhuma Limitação discreta Alguma limitação Limitação impor-

tante

Sintomas Noturnos Não 1 a 2x/mês 3 a 4x/mês > 1x/semana

Broncodilatador
Para alívio de sinto-

mas
≤2 dias/semana

≥ 2 dias/semana 
mas não diaria-

mente
Diariamente Várias vezes ao dia

Exacerbações 
neces- 

sitando corticoide 
oral sistêmico

0-1 ao ano ≥ 2 episódios em 6 meses ou ≥ 4 episódios de sibilância/ano du-
rando mais de 1 dia E fatores de risco para asma persistente.

Fonte: National Heart Blood and Lung Institute (2007).

O nível de gravidade deve ser determinado pelo comprometimento e risco avaliados nas últimas 2-4 
semanas, e a classificação deve considerar a pior característica identificada. É importante ressaltar 
que essas classificações são destinadas a auxiliar, e não substituir, a tomada de decisão clínica.

Para fins de tratamento, os pacientes com mais que 2 crises com necessidade de corticoterapia 
oral nos últimos 6 meses, ou mais de 4 crises de chiado no último ano, e que apresentem fatores 
de risco para a asma persistente, conforme exposto no quadro a seguir, devem ser considerados da 
mesma forma que os pacientes que têm asma persistente, mesmo na ausência de outras caracte-
rísticas de gravidade. 

Quadro 6 - Fatores de risco para asma persistente.

Uso de corticoterapia oral no último ano

Hospitalização por asma no último ano

Hospitalização em UTI nos últimos cinco anos

Tabagismo

Piora da asma após uso de aspirina ou anti-inflamatório não esteroide (AINE)
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4.2. Classificação de acordo com os níveis de controle da asma
A classificação de acordo com o controle da asma é utilizada para acompanhamento do paciente, 
para auxiliar no ajuste ou mudança do tratamento. Da mesma forma que na classificação por gra-
vidade, o controle das limitações provocadas pela doença deve ser avaliado em relação às últimas 
quatro semanas, e inclui sintomas, necessidade de medicação de alívio, limitação das atividades 
diárias, necessidade de medicamento anti-inflamatório e, para crianças maiores de 5 anos e adul-
tos, a intensidade da limitação ao fluxo aéreo. Deve ser considerado ainda que as características e 
parâmetros utilizados na classificação variam conforme a faixa etária. 

Os quadros apresentados a seguir trazem a classificação da asma de acordo com os níveis de con-
trole da doença para crianças menores de 5 anos e de 5 a 11 anos, respectivamente, e o quadro 9 
traz a classificação para crianças acima de 12 anos e adultos.

Quadro 7- Classificação da asma de acordo com os níveis de controle da doença para crianças menores de 5 anos.

característica
cLassiFicação

Bem controLada controLe reguLar não controLada

Sintomas ≤2 dias/semana ≥ 2 dias/semana Diários contínuos

Sintomas noturnos até 1x/mês > 1x/mês > 1x/semana

Interferência nas ativida-
des diárias Nenhuma Alguma limitação Extremamente limitada

Necessidade de beta-
-agonista para alívio dos 

sintomas
≤2 dias/semana ≥ 2 dias/semana Várias vezes ao dia

Crises com necessidade 
de corticoterapia oral 0-1/ano 2-3/ano >3/ano

Fonte: National Heart Blood and Lung Institute (2007).

Quadro 8 - Classificação da asma de acordo com os níveis de controle da doença para crianças de 5 a 11 anos.

característica
cLassiFicação

Bem controLada controLe reguLar não controLada

Sintomas ≤2 dias/semana mas não 
mais de 1x no mesmo dia

≥ 2 dias/semana ou várias 
vezes no mesmo dia em 

≤2 dias/semana
Diários contínuos

Sintomas noturnos até 1x/mês > 2x/mês > 2x/semana

Interferência nas ativida-
des diárias Nenhuma Alguma limitação Extremamente limitada

Necessidade de beta-
-agonista para alívio dos 

sintomas
≤2 dias/semana ≥ 2 dias/semana Várias vezes ao dia

Função pulmonar
VEF1 ou Peak Flow

> 80% do predito (ou do 
melhor resultado pes-

soal)

60 a 80% do predito 
(ou do melhor resultado 

pessoal)

<60% do predito (ou do 
melhor resultado pes-

soal)

VEF1*/CVF** > 80% 75-80% <75%

Crises com necessidade 
de corticoterapia oral 0-1/ano ≥2/ano

* VEF1: Volume Expiratório Forçado no 1 segundo
** CFV: Capacidade Vital Forçada

Fonte: National Heart Blood and Lung Institute (2007).
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Quadro 9- Classificação para crianças acima de 12 anos e adultos.

característica
cLassiFicação

Bem controLada controLe reguLar não controLada

Sintomas ≤2 dias/semana > 2 dias/semana Diários contínuos

Sintomas noturnos até 1x/mês > 2x/mês > 2x/semana

Sintomas noturnos ≤2 x/mês 1 a 3x/semana ≥ 4x/semana

Interferência nas ativida-
des diárias Nenhuma Alguma limitação Extremamente limitada

Necessidade de beta-
-agonista para alívio dos 

sintomas
≤2 dias/semana ≥ 2 dias/semana Várias vezes ao dia

Função pulmonar
VEF1 ou Peak Flow

> 80% do predito (ou do 
melhor resultado pes-

soal)

60 a 80% do predito 
(ou do melhor resultado 

pessoal)

<60% do predito (ou do 
melhor resultado pes-

soal)

VEF1/CVF* > 80% 75-80% <75%

Crises com necessidade 
de corticoterapia oral 0-1/ano ≥2/ano

* CFV: Capacidade Vital Forçada

Fonte: National Heart Blood and Lung Institute (2007).

Além das características supracitadas, é importante avaliar também a frequência e a intensidade 
dos efeitos adversos dos medicamentos. Embora não estejam correlacionados com um nível de 
controle específico, devem ser levados em conta na avaliação global de riscos do paciente.

5. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

A asma se manifesta clinicamente por episódios 
recorrentes de sibilância, respiração ofegante, 
aperto no peito e tosse, particularmente à noite 
ou no início da manhã. Seu aparecimento e exa-
cerbação resultam da interação entre genética, 
exposição ambiental e outros fatores específi-
cos que levam ao desenvolvimento e manuten-
ção dos sintomas (SBPT, 2012).

A doença pode se desenvolver em qualquer 
idade, embora seu surgimento seja menos fre-
quente em adultos em comparação com outros 
grupos etários. A asma é diagnosticada antes 
dos sete anos de idade em cerca de 75 por cen-
to dos casos, e muitas vezes há remissão dos 
sintomas na adolescência, com reaparecimento 
anos depois (YUNGINGER et al., 1992) . 

No entanto, reconhecer um paciente com 
asma não é muito fácil. Como os sintomas da 
asma são também observados em várias ou-
tras doenças respiratórias, é difícil ter certeza 
do diagnóstico com base apenas nos achados 

da história e do exame físico. 

Uma história de sintomas intermitentes típicos 
de asma associada à presença de sibilância ao 
exame físico (que aparece na presença de sinto-
mas e que desaparece quando o paciente está 
assintomático) sugerem fortemente o diagnós-
tico de asma, mas a confirmação diagnóstica é 
baseada em dois elementos-chave:

1. A demonstração de limitação variável do 
fluxo aéreo expiratório, preferencialmente 
por espirometria;

2. Exclusão de outros diagnósticos. 

A espirometria possibilita a avaliação funcional 
da asma e determina a limitação do fluxo do ar e 
sua reversibilidade. É o exame recomendado para 
estabelecer o diagnóstico da asma, a gravidade 
da obstrução ao fluxo aéreo e possibilita monito-
rar o transcorrer da doença e suas modificações 
decorrentes do tratamento.

Outro recurso útil na avaliação do paciente asmá-
tico é a determinação do Pico de Fluxo Expiratório 
(PFE), ou Peak Flow, que é obtida com o medi-
dor de PFE e é expressa em litros por minuto. Essa 
medida é útil para definição do diagnóstico, para 
avaliação da gravidade da crise e também para o 
acompanhamento do tratamento.

Para facilitar o diagnóstico, uma abordagem 
prática é utilizar a avaliação da probabilidade 
de o paciente ter asma, baseada nas caracterís-
ticas clínicas (BTS; SIGN, 2008). Os casos com 
alta probabilidade, expostos no quadro a seguir, 
devem ser manejados como asma e a respos-
ta ao tratamento pode confirmar ou refutar o 
diagnóstico. Nos casos com baixa probabilida-
de, devem ser procuradas outras causas para 
os sintomas (ver diagnóstico diferencial). Nos 
casos intermediários, deve ser considerada a re-
lação custo-benefício da solicitação de exames 
adicionais ou realização de teste terapêutico.
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Quadro 10- Achados que aumentam a probabilidade de asma em 
adultos.

Mais de um dos seguintes sintomas: sibilância, disp-
neia, aperto no peito e tosse, especialmente se:

- Forem piores à noite ou no início da manhã;
- Ocorrerem em resposta a exercícios, exposição a 
alérgenos ou ar frio;
- Ocorrerem após uso de aspirina ou betabloque-
adores;

Presença de história familiar ou pessoal de atopia 
ou asma;

Presença de sintomas compatíveis com asma durante 
a infância;

Presença de sibilância generalizada, principalmente 
expiratória;

Presença de expiração prolongada;

Aumento da frequência respiratória.

Fonte: BTS e SIGN (2008)

É importante observar que a ausência de sibi-
lância não descarta o diagnóstico de asma, e o 
exame físico do paciente pode ser normal. Na 
ausculta pulmonar, a presença de sibilos é indi-
cativa de obstrução ao fluxo aéreo, mas pode 
não ocorrer em todos os pacientes. Nos casos 
severos, o movimento respiratório pode estar 
diminuído, diminuindo o fluxo de ar nas vias res-
piratórias,  e a sibilância pode não ser audível.

Por outro lado, algumas características dimi-
nuem a probabilidade de asma e estão descritas 
no quadro a seguir, acompanhe.

Quadro 11- Características que diminuem a probabilidade de asma 
em adultos

Início dos sintomas após os 50 anos

Presença de tontura, formigamentos, dor no peito ou 
palpitações

Tosse crônica produtiva na ausência de sibilância ou 
dispneia

Distúrbio da voz

Sintomas aparecem apenas durante quadros de 
resfriado

História importante de tabagismo

Presença de doença cardíaca

Ausculta pulmonar repetidamente normal na pre-
sença de sintomas

Resposta pobre a antiasmáticos

Fonte: BTS e SIGN (2008).

Em relação às crianças, os achados que aumen-
tam a probabilidade de asma estão descritas a 
seguir.

Quadro 12 – Achados que aumentam a probabilidade de asma em 
crianças.

Mais de um dos seguintes sintomas: sibilância, disp-
neia, aperto no peito e tosse, especialmente se: 

- Forem frequentes e recorrentes;
- Forem piores à noite ou no início da manhã;
  - Ocorrerem em resposta a ou piorarem após 
exercícios ou exposição a outros desencadeantes, 
como animais, ar frio e úmido, alterações emocio-
nais ou risadas;
- Ocorrerem mesmo na ausência de coriza;

Presença de história familiar de atopia ou asma;

Presença de história pessoal de outra alteração ató-
pica (eczema, febre do feno);

Presença de sibilância generalizada, bilateral, princi-
palmente expiratória;

Presença de expiração prolongada;

Aumento da frequência respiratória.

Fonte: BTS e SIGN (2008)

Confira agora os achados que diminuem a pro-
babilidade de asma na criança, sendo indicada a 
investigação de outras causas para os sintomas 
(SIGN; BTS 2011).

Quadro 13 – Achados que diminuem a probabilidade de asma em 
crianças.

Sintomas apenas na presença de coriza;

Tosse isolada, na ausência de chiado ou dificuldade 
respiratória;

História de tosse produtiva;

Presença de tontura, formigamentos, zonzeira.

Fonte: BTS e SIGN (2008).
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6. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Nos pacientes com baixa probabilidade de 
asma, ou que não tenham respondido satisfato-
riamente ao tratamento para asma, é necessário 
que sejam buscadas outras causas para os sin-
tomas respiratórios. 

Nestas situações, é importante observar que 
a avaliação do diagnóstico diferencial não é 
igual entre crianças e adultos, e frequentemen-
te a avaliação conjunta com outros especialis-
tas, como pneumologista ou pneumopediatra , 
pode ser necessária.

Em crianças pequenas com episódios de ta-
quipneia, sibilância e tosse, o diagnóstico alter-
nativo mais provável é sibilância induzida por ví-
rus, mas outras causas devem ser consideradas.

Quadro 14 - Diagnóstico diferencial de asma em crianças

Aspergilose broncopulmonar alérgica

Infecção viral recorrente das vias aéreas inferiores

Alveolite alérgica

Pneumonite por hipersensibilidade

Poliarterite nodosa

Fibrose cística

Discinesia ciliar primária

Malformações congênitas afetando o calibre das 
vias aéreas

Doença congênita do coração

Displasia broncopulmonar

Doenças da laringe, laringotraqueomalácia, fístula 
traqueo-esofageana

Refluxo gastroesofágico

Insuficiência cardíaca congestiva

Tromboembolismo pulmonar

Sarcoidose

Tumor, linfoma com obstrução de veia cava superior

Doença neuromuscular

Deficiência imunológica

Tosse psicogênica

Aspiração de corpo estranho

Bronquiolite, Pneumonia, Coqueluche

Rinossinusite

Bronquiectasia

Bronquiolite obliterante

Tuberculose

Fonte: BTS e SIGN (2008).

Em adultos, as alternativas diagnósticas a serem 
consideradas estão listadas a seguir.

Quadro 15- Diagnóstico diferencial de asma em adultos.

Síndromes relacionadas a tosse crônica

Síndromes hiperventilatórias

Disfunções das pregas vocais

Rinite

Refluxo gastro-esofágico

Insuficiência cardíaca

Fibrose pulmonar

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

Aspiração de corpo estranho

Bronquiolite Obliterante

Estenoses de vias aéreas

Câncer de pulmão

Sarcoidose

Fonte: BTS e SIGN (2008).
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7. ABORDAGEM INICIAL

Um dos principais desafios no atendimento de 
pacientes com exacerbação da asma na Aten-
ção Básica é identificação da gravidade da crise 
e da necessidade de priorização do atendimen-
to, especialmente considerando as diferenças 
na organização da demanda por cada Unidade 
de Saúde e as diferentes proporções entre po-
pulação e equipe, que frequentemente geram 
sobrecarga de trabalho aos profissionais. Essas 
situações tornam ainda mais importante a orga-
nização do processo de trabalho.

Ao considerarmos que a atenção à demanda 
espontânea é uma das atribuições de todos os 
trabalhadores da Unidade de Saúde (BRASIL, 
2012), é necessário que toda a equipe esteja 
preparada para identificar os pacientes em crise 
de asma e detectar a presença de sinais de aler-
ta que indiquem a necessidade de atendimen-
to imediato. Por exemplo, na recepção ou na 
circulação em sala de espera é necessário que 
todos os profissionais (inclusive atendentes, ad-
ministrativos, vigias e Agentes Comunitários de 
Saúde – ACS) estejam atentos a pessoas com 
dificuldade para respirar ou tosse intensa. O es-
forço respiratório1 e a tosse são sinais facilmen-
te perceptíveis quando as pessoas recebem um 
treinamento mínimo e estão atentas. Assim, é 
muito útil que a equipe discuta esse treinamen-
to breve a todos e combine a comunicação ime-
diata para que os pacientes identificados nessas 
condições sejam imediatamente avaliados. 

Uma ferramenta extremamente útil na organiza-
ção desse processo de trabalho e que pode ser 
usada para facilitar a abordagem dos pacientes 
com asma pode ser encontrada em recente pu-
blicação do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012), 
que auxilia a organização do fluxo dos pacientes 
com queixa aguda e facilita a  identificação dos 
casos graves nas Unidades de Saúde. 

Conforme este material, a crise de asma é clas-
sificada como “situação crônica agudizada”, e, 
conforme esquema de classificação de gravida-
de por cores sugerida nele, as crises de asma 
graves ou muito graves são classificadas como 
“vermelho”, indicando a necessidade de aten-
dimento médico imediato. Já as crises leves a 
moderadas podem ser classificadas como ama-
relo, indicando a necessidade de atendimento 
prioritário. Nestes casos, o paciente deve rece-
ber pronta atenção da equipe de enfermagem, 
com instituição de medidas de conforto até a 
possibilidade de avaliação médica, que deve ser 
prestada tão logo quanto possível, com priori-
zação destes casos sobre os de menor gravida-
de. A figura a seguir sugere o fluxo inicial do 
paciente na unidade de saúde.

1 O esforço respiratório 
pode ser percebido por 
uso de musculatura aces-
sória, dificuldade na fala 
ou gemência, por exemplo.
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Figura 1 - Fluxo de atendimento do paciente com asma na Unidade de Saúde

Identificação por qualquer profissional
(Esforço respiratório, tosse intensa, gemência ou 

paciente com queixa de falta de ar)

Atendimento imediato pela equipe de
enfermagem com aferição dos sinais vitais

(Principalmente FR* e FC**, Sat O2 e VEF1)

Classificação da asma:
leve, moderada ou grave?

Crise grave ou
muito grave

Atendimento médico
imediato

Crise leve a
moderada

Saturação
Medidas de conforto

Priorização no
atendimento médico

*FR: Frequência respiratória
**FC: Frequência Cardíaca

Fonte: O autor.

Na avaliação inicial do paciente com suspeita de 
exacerbação da asma (geralmente pela equipe 
de enfermagem ou conforme protocolo local), o 
profissional deve (BTS; SIGN, 2008):

•	 pesquisar sinais de exaustão, como dificul-
dade para falar, e cianose;

•	 avaliar frequência respiratória, uso de mus-
culatura acessória, pulso e pressão arterial. 
O aumento da frequência respiratória sugere 
piora da asma, enquanto diminuição significa 
situação de emergência potencialmente fatal 
(BRASIL, 2012).

•	 medir saturação de O2 por oximetria de 
pulso (se disponível);

•	 avaliar o Pico de Fluxo Expiratório (PEF), se 
o paciente tiver idade suficiente para que 
colaborar com a realização do exame. Usar 
a melhor de 3 medidas na classificação da 
crise.

Esta avaliação inicial permite a classificação da 
crise de asma, conforme o quadro a seguir.
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Quadro 16 - Classificação das Crises de Asma

cLassiFicação achados

Leve a Mode-
rada

•		Intensificação dos sintomas
•		PFE >50% do previsto
•		Sem critérios para exacerbação 
severa

Grave

Qualquer um dos achados abaixo:
•		PFE entre 30 e 50% do previsto
•		Taquipneia:

> 60 mpm até 2 meses de idade
> 50 mpm de 2 a 11 meses de 
idade
> 40 mpm de 12 meses a 5 anos 
de idade
> 30 mpm de 5 a 12 anos de 
idade
> 25 mpm para os maiores de 12 
anos de idade

•		Taquicardia:
> 140 bpm até 5 anos de idade
> 125 bpm de 5 a 12 anos de 
idade
> 110 bpm em maiores de 12 anos 
de idade

•		Dispneia dificultando fala (em 
lactentes: choro curto, alimenta-
ção com dificuldade)
•		Uso de musculatura acessória

Muito Grave

Qualquer um dos achados abaixo:
•		PFE <33%
•		Sat O2 <92%
•		Tórax silencioso
•		Cianose
•		Esforço respiratório débil
•		Em lactentes: dispneia impossi-
bilitando alimentação
•		Bradicardia
•		Hipotensão
•		Sinais de exaustão
•		Confusão

Fonte: National Heart Blood and Lung Institute (2007).

Sinais de irritação ou alteração de comportamen-
to podem ser sinais de hipoxemia em crianças 
(SBPT, 2012).

Nos casos classificados como leves a modera-
dos:

•	 perguntar sobre depressão, abuso de álco-
ol, problemas de adesão aos medicamentos, 
isolamento social e crises prévias.

•	 perguntar sobre a duração dos sintomas e 
se já iniciou algum tipo de tratamento em 
casa. Se afirmativo, questionar sobre quais 
medicamentos e em que dose.

Os profissionais de saúde devem instituir algu-
mas condutas com o objetivo de (BRASIL, 2010):

•	 Controlar os sintomas; 

•	 Prevenir limitação crônica ao fluxo aéreo;

•	 Manter a função pulmonar normal ou a me-
lhor possível.

•	 Permitir atividades normais (trabalho, escola e 
lazer)

•	 Evitar crises, idas a serviços de emergências 
e hospitalizações

•	 Minimizar efeitos adversos dos medicamen-
tos

•	 Melhorar a qualidade de vida

Os doentes devem ser orientados a:

•	 Identificar e evitar os fatores desencadean-
tes de agravamento.

•	 Monitorizar o estado da sua asma, reconhe-
cendo os sintomas e os sinais de agrava-
mento, as medidas necessárias para o con-
trole da sua própria asma e na prevenção de 
situações de crise.

A identificação dos agentes desencadeantes 
das crises de asma é essencial, já que seu con-
trole pode representar diminuição da frequên-
cia e/ou intensidade das crises e menor neces-

sidade de medicamentos (GINA, 2012).

As causas mais comuns de exacerbação são as 
infecções virais ou a exposição a alérgenos am-
bientais, seguindo-se poluição ambiental e ex-
posição ocupacional ou a drogas, sendo as mais 
comuns os anti-inflamatórios não esteroidais 
(SBPT, 2012).

Alguns fatores estão associados a maior risco de 
complicação e óbito nos casos de exacerbação 
de asma (BTS; SIGN, 2008). Estes fatores são lis-
tados no quadro.
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Quadro 17 – Fatores associados a desfechos desfavoráveis nas crises 
de asma

a proBaBiLidade de desFecho desFavoráveL é 
maior se o paciente apresentar...

os seguintes Fatores 
cLínicos:

os seguintes Fatores 
comportamentais ou 

psicossociais:
Episódio prévio de in-

ternação hospitalar por 
crise grave no último 

ano.

Limitação física ou men-
tal que comprometa o 

seguimento das orienta-
ções e cuidados.

Exacerbação persistente 
mesmo já em uso de 

dose adequada de corti-
coide antes da crise.

Problemas psicológicos 
como depressão ou abu-
so de álcool ou drogas.

Início da crise à tarde ou 
à noite. Mora sozinho.

Usa três ou mais classes 
de antiasmáticos.

Pobre capacidade de 
compreensão das orien-

tações.

Gestação.                                                                                                                                             
                                                                                                                                               

É vítima de violência 
doméstica.

Obesidade. Idade < 18 anos.

Fonte: Adaptado de NICE (2011).Em crianças abaixo de 5 anos, tam-
bém são preditores de mau prognóstico, com sinal de grande risco 
de complicação:

•	 idade inferior a 12 meses;

•	 doses repetidas de B2 agonista nas primei-
ras horas de aparecimento dos sintomas;

•	 recidiva rápida dos sintomas apesar do tra-
tamento adequado.

Uma das primeiras decisões a serem tomadas 
na avaliação do paciente em crise de asma é 
definir se o caso pode ser manejado na Unida-
de de Saúde ou se há necessidade de encami-

nhamento para serviço de emergência.

Devem fazer parte desta decisão as seguintes 
informações:

•	 gravidade da crise;

•	 presença de fatores de risco para desfecho 
desfavorável;

•	 capacidade instalada da Unidade de Saúde;

•	 experiência do médico responsável pela 
condução do caso;

•	 pobre resposta ao manejo inicial.

Os seguintes critérios são indicativos de neces-
sidade de internação hospitalar:

•	 classificação como crise muito grave;

•	 classificação como crise grave sem rápida 
resposta ao tratamento inicial ou com fator 
de risco para desfecho desfavorável;

•	 classificação como crise leve a moderada com 
fator de risco para desfecho desfavorável.

Mesmo nos casos em que foi identificada a neces- 
sidade de transferência para serviço de emer-
gência, é importante que o tratamento seja ini-
ciado imediatamente na Unidade de Saúde, a 
fim de estabilizar o paciente, que deve ser cui-
dadosamente monitorado até o momento do 
transporte.

A figura a seguir orienta o manejo dos pacientes 
com indicação de transferência para serviço de 
emergência.
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Figura 2 - Algoritmo de manejo dos pacientes em crise de asma aguda, com indicação de transferência para serviço de emergência.

Oferecer oxigênio por máscara a 40-60%, ou o suficiente para manter

SAT O2 entre 94-98% (se oxímetro disponível)

Crise 
muito grave

Nebulizar com
agonista β2 

contínuo idealmente
com O2 6L/min 

Se tórax silencioso
ou dificuldade em

cooperar com
nebulização, consi-

derar adrenalina
ou terbutalina SC

ou IM (0,01mg/Kg)

Crise grave

Administrar agonista
β2 por nebulização

ou spray com
espaçador a cada

10-20 min

Crise leve 
a moderada*

Administrar agonista
β2 por nebulização

ou spray com
espaçador a cada

10-20 min

Administrar primeira dose de corticóide - providenciar transferência 
para serviço de emergência (SAMU)

Avaliar a resposta clínica em 1 hora
Idealmente com PEF e oximetria de pulso, além dos critérios clínicos

Respondendo 
satisfatoriamente?

SIM NÃO

Manter conduta Considerar nebulização

contínua com agonista β2
e/ou adição de ipratrópio

Manter monitoramento e aguardar transporte

*Inclui fatores de risco para desfecho desfavorável ou sem resposta aos manejos iniciais.

Fonte: O autor.

Se a decisão inicial for de manejo na Unidade de Saúde, a figura a seguir orienta o atendimento.
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Figura 3 - Algoritmo de manejo dos pacientes em crise de asma aguda, sem indicação de transferência para serviço de emergência.

Administrar agonista β2 por spray com espaçador

2-4 jatos a cada 20 minutos por 1 hora*
*Alternativa: nebulização com β2 a cada 20 minutos - 3 doses

SIM NÃO

Resposta imediata?

Manter em observação
por 1 hora

Manter agonista β2 a cada
10-20 minutos iniciar

corticóide VO
Reavaliar em 1 hora

Mantem estável?
Sibilos raros ou ausentes, sem
uso de musculatura acessória

PFE ≥ 70% SAT 02 > 90%
(adulto) ou 95% (criança)

Boa resposta?
Sibilos raros ou ausentes, sem
uso de musculatura acessória

PFE ≥ 70% SAT 02 > 90%
(adulto) ou 95% (criança)

SIM NÃO NÃO

Boa resposta?
Sibilos raros ou ausentes, sem
uso de musculatura acessória

PFE ≥ 70% SAT 02 > 90%
(adulto) ou 95% (criança)

Alta para o domicílio

- Continuar com agonista β2 a 
cada 4-6h espaçando conforme
desaparecimento dos sintomas.
- Considerar curso curto de 
corticóide VO ou uso contínuo 
de corticóide inalatório confor-
me histórico.
-  Orientação sobre o uso dos
medicamentos e sinais de alerta.
- Identificação e afastamento 
de fatores desencadeantes.
- Retorno para avaliação na
mesma semana.

SIM NÃO

Providenciar transferência
para serviço de 

emergência

SIM

Fonte: O autor.
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Os medicamentos utilizados no manejo da asma podem ser divididos em broncodilatadores, corti-
costeroides e medicamentos alternativos. Os broncodilatadores são os medicamentos de primeira 
escolha para o manejo inicial das crises de asma, das leves às mais severas. O quadro a seguir traz 
os broncodilatadores mais utilizados, com informações sobre doses e posologia.
Quadro 18 - Principais agonistas β2 utilizados no tratamento da asma.

apresentação doses e intervaLos oBservação

Fenoterol spray 
(100 μg/jato) 

•	Crianças:	1	jato/2-3	kg	a	cada	20	min,	
por 3 doses. Dose máxima: 10 jatos 
•	Adultos:	4-8	jatos	a	cada	20	min,	por	3	
doses

Com espaçador.
Na apresentação de 200 μg/jato, as doses 
devem ser 50% menores.

Fenoterol gotas
Solução para nebuli-
zação (5mg/ml)

Nebulização intermitente frequente:
•	Crianças:	0,07-0,15	mg/kg	a	cada	20	
min, por  3 doses. Dose máxima: 5 mg (1 
mL) 
•	Adultos:	2,5-5	mg	a	cada	20	min,	por	3	
doses.

Diluir em soro fisiológico.

Salbutamol gotas
Solução para nebu-
lização
(5 mg/mL)

Nebulização intermitente frequente:
•	Crianças:	0,07-0,15	mg/kg	a	cada	20	
min, por 3 doses. Dose máxima: 5 mg (1 
mL)
•	Adultos:	2,5-5,0	mg,	a	cada	20	min,	por	
3 doses Nebulização contínua:
•	Crianças:	0,3-0,5	mg/kg/h.	Dose	máxi-
ma: 10-15mg/h
•	Adultos:	10-15	mg/h

Diluir em soro fisiológico.
 Diluir em soro fisiológico e acoplar a siste-
ma de BI
Manter taxa de infusão da BI em 12-14 
mL/h
Melhor tolerado acima dos 4 anos de idade

Salbutamol spray
(100 μg/jato)

•	Crianças:	1	jato/2-3	kg,	a	cada	20	min,	
por 3 doses
Dose máxima: 10 jatos
•	Adultos:	4-8	jatos,	a	cada	20	min,	por	
3 doses

Utilizar com espaçador
Dose controversa na criança; pode ser 
prescrita de maneira independente do 
peso (a exemplo dos adultos)

Salbutamol injetável
(0,5 mg/mL)

•	Crianças:
Bolus: 15-20 μg/kg, em 10-15 min
Infusão contínua: 0,5-1,0 μg/kg/min
Aumento das taxas de infusão a cada 
20-30 min
Dose máxima: 8-15 μg/kg/min
•	Adultos:	200	μg em 10 min, seguido de 
infusão de 3-12 μg/min.

Controverso, principalmente nos adultos
Dose máxima titulada por resposta indivi-
dual
Aumentada para efeito clínico ou limitada 
por efeito colateral indesejável

Fonte: SBPT (2012).

Os corticosteroides, essenciais no manejo das exacerbações, reduzem a inflamação, aceleram a 
recuperação, reduzem recidivas e hospitalizações e diminuem o risco de asma fatal. Os corticoste-
roides mais utilizados estão no quadro, acompanhe.

Quadro 19- Principais corticosteroides sistêmicos utilizados no tratamento da asma.

apresentação doses e intervaLos oBservação

Prednisona ou prednisolona 
Suspensão oral ou compri-
midos

•	Crianças:	1-2	mg/kg/dia	
Dose máxima: 60 mg 
•	Adultos:	1	mg/kg

Administrar ainda na 1ª hora

Hidrocortisona 
Solução injetável

•	Crianças:	2-4	mg/kg/dose	a	cada	
4-6h 
Dose máxima: 250 mg 
•	Adultos:	2-3	mg/kg;	4/4	h

Administrar ainda na 1ª hora

Metilprednisolona 
Solução injetável 

•	Crianças:	0,5-1,0	mg/kg/dose	a	cada	
4-6 h 
Dose máxima: 60 mg 
•	Adultos:	60-125	mg	;	6/6	h	

Administrar ainda na 1ª hora

Fonte: SBPT (2012).
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Outros medicamentos, embora não façam parte da primeira linha do manejo da asma, podem ser 
úteis nos casos mais graves ou com resposta insuficiente. Informações sobre apresentação e doses 
destes medicamentos estão no quadro a seguir.

Quadro 20 - Outros medicamentos utilizados no tratamento da asma.

apresentação doses e intervaLos oBservação

Terbutalina gotas 
Solução para nebulização 
(10 mg/mL)

Nebulização intermitente frequen-
te: 
•	Crianças:	0,07-0,15	mg/kg	a	cada	
20 min, por  3 doses. Dose máxi-
ma: 5 mg (1 mL) 
•	Adultos:	2,5-5	mg	a	cada	20	min,	
por 3 doses.  

 Diluir em soro fisiológico.

Brometo de ipratrópio 
Solução para nebulização 
(0,25 mg/mL)

•	Crianças	<	10	kg:	0,125	mg	(0,5	
mL) a cada 20 min, por 3 doses 
•	Crianças	>	10	kg:	0,250	mg	(1.0	
mL) a cada 20 min, por 3 doses 
•	Adultos:	0,5	mg	a	cada	20	min	
por 3 doses; em seguida, a cada 
2-4h 

Associado com o β2-agonista. 
Benefício controverso na criança 
após a 1ª hora. 

Brometo de ipratrópio spray 
(0,020 mg/jato)

•	Crianças	<	5	anos:	2	jatos	a	cada	
20 min, por 3 doses. 
•	Crianças	≥ 5 anos: 4 jatos a cada 
20 min, por 3 doses 
•	Adultos:	4-8	jatos	a	cada	20	min,	
por 3 doses; em seguida, a cada 
2-4h  

Com espaçador 
Associado com β2-agonista 
Benefício controverso na criança 
após a 1ª hora.

Aminofilina 
Solução injetável 

Crianças: 
Bolus: 6-9 mg/kg. Dose Máxima: 
2 g 
Infusão: 0,7-0,9 mg/kg/h 
•	Adultos:	
Bolus: 5-6 mg/kg 
Infusão: 0,6-0,9 mg/kg/h 
Infusão: 0,4 mg/kg/h em idosos, 
ICC*, hepatopatia 

Uso prévio, não administrar bolus 
Diluição: 1 mg/mL (máximo, 25 
mg/mL) 
Taxa de infusão máxima: 25 mg/
min 

*ICC: insuficiência cardíaca congestiva. Embora o benefício clínico dessas medicações no tratamento da asma 
aguda seja bem documentado, há grande variabilidade nas doses utilizadas, sendo a maioria dessas obtidas 
pela opinião de especialistas, consensos clínicos ou estudos com um número limitado de pacientes. Poucas 
evidências suportam com precisão as doses a serem utilizadas.

Fonte: SBPT (2012).
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8. ATENDIMENTO SEQUENCIAL

Quando o paciente estiver em condições de alta 
para o domicílio, é recomendado que ele e/ou 
a família recebam orientações para prevenir e 
identificar novas crises, preferencialmente por 
escrito. 

Outra estratégia encorajada é a disponibilização 
de contato telefônico entre a equipe e a famí-
lia, especialmente quando identificada maior 
necessidade de apoio, como dificuldade em 
entender ou aderir às recomendações ou pa-
cientes com diagnóstico recente de asma, por 
exemplo. 

Este contato telefônico pode ser útil para au-
xiliar na tomada das primeiras medidas de 
controle de uma nova crise, por exemplo, di-

minuindo a sua intensidade. 

Também é importante que sejam identificados 
fatores que possam contribuir para um contro-
le inadequado da doença. Esses fatores podem 

estar relacionados tanto ao manejo clínico como 
aos cuidados do paciente e/ou da família. Os er-
ros clínicos mais comuns são (LENZ et al., 2012):

•	 não identificação dos sintomas sugestivos 
de asma e dos agentes desencadeantes;

•	 demora para iniciar o tratamento dos sin-
tomas e a baixa utilização de um plano de 
ação escrito;

•	 prescrição inadequada de broncodilatado-
res (subdoses e intervalos longos) e não 
prescrição de corticoides inalatórios (tra-
tamento da broncoconstrição, mas não da 
inflamação);

•	 diversidade nas condutas terapêuticas, au-
mentando a insegurança das pessoas no au-
tomanejo;

•	 interrupção do tratamento de manutenção;

•	 técnica inalatória inadequada;

•	 foco apenas nas medidas farmacológicas.

9. INDICAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO E MONITORAMENTO

Durante o acompanhamento do paciente com 
asma, o encaminhamento para atendimento em 
outros níveis de atenção, com alergistas, pneu-
mologistas, pneumopediatras, fisioterapeutas, 
entre outros, pode ser necessário. O momento 
e as indicações do referenciamento, além das 
pactuações em protocolos municipais e dos flu-
xos locais de atendimento, também vão depen-
der da experiência e da formação do médico da 
equipe (BTS; SIGN, 2008).

Mas, de modo geral, as principais indicações de 
encaminhamento para investigação com outros 
especialistas são:

•	 dúvida em relação ao diagnóstico;

•	 dispneia persistente;

•	 achados atípicos ou dor torácica;

•	 outros achados sistêmicos como perda de 
peso, mialgia, febre; 

•	 tosse produtiva persistente (sempre descar-
tar o diagnóstico de tuberculose antes de 
encaminhar);

•	 incompatibilidade entre os testes de função 
pulmonar e os sintomas;

•	 suspeita de asma ocupacional;

•	 ausência de resposta adequada ao trata-
mento.

Nas crianças, além das indicações supracitadas, 
devem ser considerados:

•	 achados clínicos anormais (alteração na voz, 
disfagia, alteração pulmonar focal, estridor, 
vômitos frequentes);

•	 presença de sintomas desde o nascimento, 
ou evidência de pneumopatia perinatal;

•	 história familiar de doença pulmonar;

•	 necessidade de uso frequente de corticoide 
sistêmico.
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10. CUIDADOS PÓS-EVENTO AGUDO NO DOMICÍLIO E NA COMUNIDADE

Uma medida importante para a prevenção das 
exacerbações da asma é a organização de um 
sistema de vigilância que auxilie a equipe no 
acompanhamento dos pacientes de alto risco. 
Na ausência de um programa municipal, por 
exemplo, a equipe pode criar um sistema de 
registro que auxilie na identificação e no moni-
toramento desses pacientes (BTS; SIGN, 2008), 
especialmente após internações hospitalares, 
com intensificação de técnicas para melhorar a 
adesão ao tratamento e busca daqueles que fal-
tam às consultas.

Além disso, algumas medidas de base comuni-
tária podem ser necessárias se a ocorrência de 
irritantes ambientais for significativa na comu-
nidade. Exemplos dessas situações são comu-
nidades próximas a fábricas responsáveis por 
emissão de poluentes ambientais ou comuni-

dades em que a reciclagem de lixo seja uma 
atividade econômica importante, resultando 
em grande emissão de poluentes, no primeiro 
caso, e facilitando a proliferação de baratas, no 
segundo. Nestas situações, o controle de ex-
posição e ajuste de medicamentos de forma 
individual podem não ser suficientes para pre-
venir as exacerbações da asma (NEETF, 2005), 
já que a exposição a agentes desencadeantes é 
frequente ou contínua. Assim, a organização de 
parcerias interinstitucionais podem ser impor-
tantes medidas de prevenção desse e de outros 
problemas de saúde, ajudando na organização 
de ações que regulem a emissão de poluentes, 
no primeiro caso, ou organizando cooperativas 
e orientando o correto armazenamento dos ma-
teriais recicláveis para diminuir os resíduos or-
gânicos e evitar a proliferação de infestações, 
no segundo caso. Assim, é importante incenti-
var a discussão desses problemas com a comu-
nidade, e fomentar a formação ou fortalecer os 
Conselhos Locais de Saúde (CLS).

11. RESUMO DA UNIDADE

Caro aluno.

Nesta unidade  acompanhamos a definição de asma e seus fatores de risco. Também conferimos 
a sua classificação e diagnóstico diferencial. Com base no conteúdo visto, podemos compreender 
melhor como realizar o tratamento de uma crise aguda de asma e como fazer o devido encami-
nhamento, quando necessário, na Atenção Básica. Também vimos informações importantes sobre 
tratamento e cuidados pós-crise que podem ser abordados na Unidade de Saúde e na comuni-
dade. Lembre-se de que este conteúdo pode ser consultado quando necessário e aproveite para 
aprofundar seu conhecimento.

Bom estudo!

Ana Cristina Vidor

Lucila Fernandes More
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