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• Acomete em torno de 20% da população infanto-juvenil em Belo Ho-
rizonte e se considerarmos a população total, a prevalência de asma 
é de 10% em todas as faixas etárias;

• Anualmente ocorrem cerca de 210.000 internações por asma no Brasil, cons-
tituindo-se a quarta causa de hospitalizações pelo Sistema Único de Saúde 
(2,3% do total) e sendo a terceira causa entre crianças e adultos jovens;

• As doenças respiratórias são a principal causa de internação na faixa 
etária pediátrica em Belo Horizonte, sendo a asma o segundo diag-
nóstico mais importante, segundo dados da Gerência de Epidemiolo-
gia da Secretaria Municipal de Saúde;

• É responsável por reinternações frequentes (71% das crianças tem mais 
de um episódio de internação) e atendimentos em serviços de urgência 
(82% dos casos procuram serviço de urgência de 1 a 4 vezes por mês);

• Um número considerável dos casos de internação por asma ainda re-
cebem diagnóstico de pneumonia;

• No ano de 2011, os custos do Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas 
Gerais com internações com asma em menores de 19 anos foram  5 
milhões de reais;

• Um estudo multicêntrico (International Study for Asthma and Aller-
gies in Childhood – ISAAC) apontou ser a prevalência média mundial 
de asma de 11,6% entre escolares (6 e 7 anos), oscilando entre 2,4% e 
37,6%. Entre os adolescentes (13 e 14 anos) a prevalência mundial mé-
dia foi de 13,7% e oscilou entre 1,5% e 32,6%. No Brasil, os índices ainda 
permanecem elevados e ao redor de 20% para as duas faixas etárias.

Epidemiologia da Asma

Diagnóstico e diagnóstico diferencial

1

2

O diagnóstico da asma deve ser fundamentado em condições clínicas e 
funcionais. Em crianças menores de 5 anos, o diagnóstico é eminentemente 
clínico. Muitos estudos mostram ainda que 50 a 80% das crianças apresen-
tam os primeiros sintomas antes dos 5 anos de vida.

Quanto mais precoce aparecer o primeiro episódio de sibilância, melhor 
o prognóstico. Já a coexistência de atopia, crises graves e mais frequentes 
são fatores de risco para a asma persistente. A asma é mais prevalente em 
meninos somente até a idade pré-escolar.
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Os indicativos clínicos de asma são:

• um ou mais dos seguintes sintomas – dispneia (“falta de ar”, “respira-
ção ofegante”), tosse seca, sibilância (chieira), taquipneia, aperto no 
peito ou desconforto torácico, particularmente à noite ou nas primei-
ras horas da manhã;

• sintomas frequentes (repetitivos);
• melhora espontânea ou com uso de medicamentos específicos para 

asma (broncodilatadores ou corticoides);
• diagnósticos diferenciais excluídos.

A anamnese de um paciente com asma deve incluir, além da identifica-
ção da sintomatologia descrita acima, a idade do aparecimento das crises, a 
frequência e intensidade destas, a necessidade de atendimentos de emer-
gência e presença de co-morbidades como rinite e refluxo gastroesofágico. 
Deve-se ainda pesquisar a história familiar de asma e atopia (indicativo de 
asma mais claramente definido) e também identificar a presença de fatores 
desencadeantes dos sintomas. O exame físico pode ser normal e um achado 
frequente é a sibilância (chieira) à ausculta, muitas vezes só audível durante 
inspiração e expiração mais profunda (forçada).

2.1 Diagnóstico clínico em crianças menores de dois anos

Considera-se aceitável substituir o termo asma por “lactente sibilante” ou 
“Bebê Chiador” nessa faixa etária entre aqueles com sibilância contínua há 
pelo menos 1 mês ou três episódios de broncoespasmo nos últimos 2 meses.

Ao avaliar os lactentes sibilantes, considera-se de alto risco para sibilância 
persistente e diagnóstico de asma os que apresentam entre os critérios rela-
cionados na figura abaixo, um maior e dois menores.

Critérios maiores pai ou mãe com asma; lactente com dermatite atópica

Critérios menores

diagnóstico médico de rinite alérgica; sibilância não 
associada a resfriado; eosinofilia maior ou igual a 4% no 
hemograma; sensibilização alérgica a leite e ovo

Critérios para diagnóstico de asma em lactentes sibilantes
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2.2 Diagnóstico

2.3 Diagnóstico diferencial de asma

É importante avaliar na anamnese
Em lactentes (< 2 anos), perguntar sobre:

a) Respiração ruidosa, tosse seca, vômitos associados à tosse.
b) Retrações (esforço respiratório).
c) Dificuldade à alimentação (sucção deficiente ou recusa alimentar).
d) Alterações da frequência respiratória e padrão respiratório (expiração 

prolongada, tiragens).

Para os maiores de dois anos, perguntar sobre:
a) Respiração curta (diurna ou noturna).
b) Fadiga, tosse seca após correr, rir muito ou chorar, ou após fazer al-

gum esporte (cansa mais rápido em comparação com crianças da 
mesma faixa etária, maior irritabilidade).

c) Queixas sobre “não se sentir bem, com falta de ar”.
d) Desempenho escolar ruim ou absenteísmo.
e) Menor frequência ou intensidade da atividade física, por exemplo, 

nos esportes, nas aulas de ginástica.
f) Desencadeantes específicos: esportes, aulas de ginástica, exercício 

físico/atividades com esforço.

Deve-se ainda perguntar aos adolescentes e adultos se fumam ou fazem 
uso de outras drogas (vide Protocolo do adolescente sobre Confidencialida-
de, sigilo e privacidade/ CEM – Código de Ética Médica e o ECA).

Diagnosticar asma requer a exclusão de outras causas de sintomas respi-
ratórios como:

• Obstrução mecânica de vias aéreas superiores, por exemplo, pela 
presença de corpo estranho (presença de estridor laríngeo à ausculta 
respiratória com diminuição do murmúrio vesicular nas bases pulmo-
nares). Pesquisar história de engasgo recente e sintomas agudos;

• Obstrução de vias aéreas superiores e inferiores por traqueobronqui-
te, bronquiolite, fibrose cística, displasia broncopulmonar, aspiração 
de conteúdo oral ou gástrico;
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• Insuficiência cardíaca esquerda (FC elevada, presença de terceira bu-
lha, estertores bolhosos, hepatomegalia);

• Intoxicação exógena por gases irritantes (cloro, fosfênio) na indústria 
química (sibilância difusa, mas de aparecimento tardio, geralmente 24 
a 48h após inalação);

• O diagnóstico diferencial no adulto inclui doença pulmonar obstruti-
va crônica (DPOC), bronquite aguda, fibrose cística, bronquiectasias, 
pneumonia eosinofílica, insuficiência cardíaca, obstrução de vias aé-
reas por corpo estranho ou tumor, doença do pânico, disfunção de 
prega vocal e síndrome de Churg-Strauss, entre outras;

• Quanto à DPOC, é recomendada a diferenciação diagnóstica sempre 
que possível, uma vez que diferenças fisiopatológicas, clínicas e prog-
nósticas entre as doenças influenciam a escolha de medicamentos e 
o seu tratamento a longo prazo.

Avaliação conforme intensidade e nível de controle3

O paciente com asma pode ser classificado de acordo com sua etiologia (ex: 
asma ocupacional), gravidade (asma intermitente ou asma persistente leve, 
moderada e grave – quadro 1) e de acordo com os níveis de controle (quadro 2).

Uma vez que o objetivo primordial do tratamento do paciente com asma 
é o controle da doença, as diretrizes atuais enfatizam o manejo através da 
classificação por nível de controle, apresentada no quadro 2.

Intermitente Persistente leve Persistente 
moderada Persistente grave

Sintomas no máximo uma 
vez por semana

mais do que uma 
vez por semana 
e menos que 
uma vez por dia

diários, mas não 
contí nuos

diários e 
contí nuos

Sintomas 
noturnos

raros, menos que 
duas vezes por 
mês

ocasionais, mais 
que duas vezes 
por mês

comuns, mais 
que uma vez por 
semana

quase diários, 
mais que duas 
vezes por semana

Crises ocasionais, 
geralmente leves infrequentes Frequentes frequentes e 

graves

Quadro 1 Classificação baseada nos achados clínicos do paciente com asma antes do tratamento.
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Intermitente Persistente leve Persistente 
moderada

Persistente 
grave

Broncodilatador 
de alívio

no máximo uma 
vez por semana

no máximo 
duas vezes por 
semana

mais que duas 
vezes por semana 
e menos que duas 
vezes por dia

duas ou mais 
vezes por dia

PFE* 
Pré-broncodilatador > 80% > 80% 60 – 80% < 60%

Espirometria normal normal DVO** leve
DVO** 
moderado 
ou grave

Quadro 1 Classificação baseada nos achados clínicos do paciente com asma antes do tratamento (continuação).

Adaptado do GINA – 2005
* PFE – Pico de Fluxo Expiratório. ** DVO- Distúrbio Ventilatório Obstrutivo

Adaptado do GINA – 2014

Nas últi mas 4 semanas,
o paciente apresentou:

Bem 
controlado

Parcialmente 
controlado

Sem 
controle

Sintomas diários de asma mais 
que 2 vezes por semana?

Sim
Não

Nenhum 
desses

1-2 desses 
critérios

3-4 desses 
critérios

Despertar noturno devido 
sintomas de asma?

Sim
Não

Medicação de alívio para asma 
mais de 2 vezes por semana?

Sim
Não

Alguma limitação de ati vidade 
devido aos sintomas de asma?

Sim
Não

Quadro 2  Classificação baseada nos níveis de controle do paciente com asma.

Atribuições da Equipe de Saúde da Família4

4.1 Atribuições de toda a Equipe de Atenção à Saúde (ESF e NASF)

• Reconhecimento e captação de todo cidadão (criança, adolescente e 
adulto) que:

- utiliza com frequência serviços de urgência para tratamento de 
crise de chieira;
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4.2 Atribuições do Enfermeiro

• Reconhecimento do cidadão portador de asma persistente, usuário 
do centro de saúde;

• Nas crianças, adolescentes e adultos com asma persistente em uso 
de medicação inalatória, verificar sempre a adesão ao tratamento e a 
técnica inalatória (uso correto do espaçador/spray) em todas as visitas 
ao centro de saúde;

• Verificar com o paciente ou responsável pela criança a maneira e a 
frequência da limpeza do espaçador;

• Orientar em toda oportunidade sobre o controle ambiental;
• Esclarecer sobre os efeitos colaterais transitórios dos broncodilatado-

res (taquicardia, tremor de extremidade)  tranquilizando os responsá-
veis e o paciente;

• Prescrição de antitérmico e analgésico (dor abdominal por esforço 
respiratório e tosse persistente) se necessário;

• Administração de broncodilatador por via inalatória conforme pres-
crição médica no prontuário do paciente. Ou em casos de emergên-
cia, na impossibilidade de avaliação médica, crianças, adolescentes e 
adultos com quadro de: fácies de sofrimento, esforço inspiratório, si-
bilância à distância, tempo expiratório prolongado e tiragem, manter 
o paciente em oxigenoterapia pela cânula nasal (“bigodinho”) a 0,5 a 

- tenha história de internação prévia por pneumonia ou asma;
- tenha episódios frequentes de “chieira”;
- tenha história de pneumonias de repetição;
- seja encaminhada ao Centro de Saúde com receita de despacili-

na, salbutamol, nebulização, egresso de internação ou egresso do 
serviço de urgência por Asma ou Pneumonia;

• Orientação do cidadão ou responsável sobre à asma (medidas preventi-
vas e tratamento) através de grupos operativos com estímulo para au-
tocuidado e participação ativa da criança/adolescente/adulto e família;

• Registro de todos os cidadãos asmáticos acompanhados pela ESF, 
para que se possa realizar busca ativa de faltosos, convites para gru-
pos operativos, monitoramento das consultas de acordo com a classi-
ficação clínica. O Registro pode ser feito através de arquivo rotativo, 
planilhas, etc.
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2 l/min ou por máscara a 4 litros/min e iniciar medicação broncodila-
tadora inalatória conforme o Protocolo de Crise Asmática (ANEXOS 1 
e 2) até avaliação médica ou encaminhamento à unidade de urgência;

• Orientar medidas de controle ambiental (ANEXO 5);
• Realizar grupos operativos de autocuidado.

• Acompanhar e monitorar clinicamente os pacientes asmáticos de 
acordo com a classificação do nível de controle (quadro 2):

- Asma intermitente – consulta anual de acordo com o calendário 
da puericultura;

- Asma controlada – consultas de 4 em 4 meses;
- Asma parcialmente controlada – consultas de 3 em 3 meses;
- Asma sem controle – consultas de 3 em 3 meses intercalando 

com a consulta do especialista;
• Manter atualizado o registro de todos os pacientes asmáticos acom-

panhados pela ESF, para que se possa realizar busca ativa de faltosos, 
convites para grupos operativos, monitoramento das consultas de 
acordo com a classificação clínica;

• Orientar técnica inalatória e reavaliar em toda consulta;
• O Médico de Família e Comunidade deverá avaliar adesão adequa-

da ao tratamento, uso correto do espaçador, adequação da dosagem 
do corticoide inalatório (reduzindo dosagem quando paciente estiver 
controlado, ou aumentando, de acordo com o protocolo, quando o 
paciente não estiver controlado);

• Retirar o paciente da crise aguda na unidade de saúde conforme o 
Protocolo de Crise Asmática (ANEXOS 1 e 2);

• Discutir com o  médico de apoio (pediatra ou clínico) os casos duvido-
sos, de difícil controle, diagnóstico diferencial com ênfase nas crian-
ças abaixo de 5 anos e em todos os casos de resposta insatisfatória ao 
tratamento com medicamentos inalatórios;

• Orientar medidas de controle ambiental (ANEXO 5);
• Realizar ou encaminhar para grupos operativos de autocuidado.

4.3 Atribuições do Médico de Família e Comunidade



12

PROTOCOLO DE ASMA - DIAGNÓSTICO E MANEJO

• Ser apoio para o Médico de Família e Comunidade reservando na 
agenda horários para discussão dos casos de diagnóstico duvidoso, 
pacientes de difícil controle, entre outros;

• Organizar na agenda atendimentos compartilhados com o Médico de 
Família e Comunidade (atendimento em conjunto) para troca de ex-
periências e melhoria da qualidade do atendimento;

• Estimular que a Equipe de Saúde de Família conheça seus pacientes 
asmáticos e os acompanhe de forma adequada;

• Dar treinamento para as equipes da unidade de saúde com base no 
Protocolo de Asma;

• Participar de grupos operativos.

4.4 Atribuições do Médico de Apoio (Pediatra e Clínico)

4.5 Atribuições do ACS

• Visitas domiciliares às famílias de seu território para conhecimento 
das condições ambientais do domicílio e fatores desencadeantes do 
problemas respiratórios, além dos aspectos relativos à dinâmica fa-
miliar, nutrição e outros; 

• Reconhecimento de usuários com possíveis problemas respiratórios 
e encaminhá-los para avaliação pela ESF.

4.6 Atribuições do NASF

• Apoiar as Equipes de Saúde da Família no cuidado de pacientes de 
difícil controle da asma;

• Disponibilizar espaços de discussão dos casos de diagnóstico duvido-
so, e pacientes de difícil controle nas reuniões de equipe;

• Nos casos graves, organizar na agenda atendimentos compartilhados 
do fisioterapeuta ou farmacêutico com o Médico de Família e Comu-
nidade (atendimento em conjunto) para orientá-lo sobre condutas 
adequadas a partir do conhecimento técnico específico da fisiotera-
pia, da assistência farmacêutica ou de outra categoria do NASF que se 
fizer necessária;
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4.7 Atribuições do Gerente de Centro de Saúde

• Organização do processo de trabalho no Centro de Saúde, de modo 
a promover o apoio matricial do médico de apoio (pediatra e clínico) 
para com a equipe, especialmente o Médico de Família e Comunidade.

Diagnóstico funcional5

O diagnóstico de asma pode ser feito sem o auxílio de exames complemen-
tares. Esses são recomendados quando os achados clínicos não são típicos, 
em casos de sintomas compatíveis isolados ou quando não houve resposta 
satisfatória após tratamento, situações que inclusive sugerem referenciar ao 
pneumologista. Pacientes com 5 anos ou mais geralmente já são capazes de 
executar as manobras expiratórias necessárias na avaliação funcional.

As provas funcionais mais utilizadas são:

• Disponibilizar agenda do farmacêutico para orientação do uso corre-
to de medicamentos e acompanhamento dos efeitos adversos que 
possam surgir;

• Contribuir nas orientações de controle ambiental dos casos atendidos;
• Participar de grupos educativos para pacientes com asma e suas famí-

lias, independente da gravidade do caso, com foco no manejo da asma.

• Espirometria com prova broncodilatadora com medida de VEF1 (vo-
lume expiratório forçado no primeiro segundo a partir de uma inspira-
ção máxima) e da relação VFE1 com a CVF (capacidade vital forçada). 
Repetindo o exame após o uso de 400 mcg de salbutamol spray para 
avaliar resposta broncodilatadora. Os resultados compatíveis com o 
diagnóstico de asma são:

1. VEF1 < 80% do previsto e relação VEF1/CVF inferior a 86% em 
crianças e inferior a 75% em adultos; 

2. Aumento de 7% da VEF1 em relação ao valor previsto e 200ml em va-
lor absoluto, após inalação de B2 de curta duração - confirma o diag-
nóstico uma vez que se observa melhora da obstrução com o uso de 
broncodilatador, ou seja, demonstra a reversibilidade característica;
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Plano terapêutico6

Os objetivos do tratamento da asma são: restaurar a melhor condição clí-
nica possível, controlar os sintomas e permitir atividades normais; manter a 
melhor função pulmonar possível e prevenir limitação crônica do fluxo aéreo; 
prevenir a recorrência dos sintomas tratando a inflamação; eliminar interrup-
ções do sono, evitar idas a emergência e a necessidade de hospitalização.

Entre os princípios do tratamento da asma, encontramos:

• Todos os pacientes com asma e seus familiares devem receber orien-
tação sobre a doença e noções de como eliminar ou controlar os fato-
res desencadeantes, especialmente domiciliares e ocupacionais;

• As orientações para o auto-cuidado dos pacientes e/ou familiares 
pode ser realizada individualmente ou em grupo;

• Deve-se enfatizar a diferença entre tratamento dos sintomas e o tra-
tamento de manutenção (os corticoides inalatórios são os medica-
mentos preferenciais, tanto para crianças/adolescentes como adul-
tos no tratamento de manutenção da asma. Estudos evidenciam que 
o uso desses medicamentos controla os sintomas, reduz a frequência 
das crises, as idas à emergência, a necessidade de hospitalização e a 
mortalidade por asma);

3. Aumento espontâneo do VEF1, no decorrer do tempo ou após 
uso de corticosteróides (30-40 mg/dia, VO por 2 semanas), de 
20%, excedendo 250 ml.

• Medida do Pico de Fluxo Expiratório (PFE), que corresponde ao 
fluxo máximo que pode ser gerado durante a manobra expiratória 
forçada após inspiração máxima. Medida realizada através de um 
medidor portátil. É mais utilizado na avaliação da gravidade da 
crise e no acompanhamento pós-tratamento. No entanto, auxilia 
no diagnóstico de asma quando: diferença percentual média en-
tre a maior das três medidas de PFE efetuadas pela manhã e noite 
com amplitude superior a 20% em um período de 2 a 3 semanas 
e/ou aumento de mais de 15% no PFE do paciente, 15 minutos 
após o uso de B2 de curta duração.

 A utilização do PFE na avaliação da crise de asma será descrito poste-
riormente (ANEXO 3).
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• O tratamento é realizado conforme o estado de controle da doença 
(Quadro 2 - página 8);

• Uma vez obtido o controle sintomático (o total benefício ocorre ape-
nas após 3 - 4 meses com medicação de controle), pode-se reduzir as 
medicações e/ou doses (apenas o suficiente para manter o controle);

• Em geral, os pacientes devem ser vistos 1 a 3 meses após consulta 
inicial e posteriormente de acordo com a classificação clínica;

• Sempre que o controle esperado não tenha sido atingido, antes de 
mudanças no tratamento deve-se considerar as possíveis dificuldades 
na adesão e no uso da técnica e identificar a presença de fatores agra-
vantes/desencadeantes. Entre os fatores agravantes encontram-se a 
obesidade, comorbidades como rinite e o fumo passivo/ativo.

Nível de gravidade Tratamento

Asma Persistente Leve Baixa dosagem de corti coide inalado: < 12 anos: 100-200 mcg 
e > 12 anos: 200-500 mcg/dia de beclometasona.

Asma Persistente 
Moderada

Dosagem intermediária de corti coide inalado: < 12 anos: 200-
400 mcg e > 12 anos: 500-1000 mcg/dia de beclometasona 
ou Baixa dosagem de corti coide inalado em associação com 
beta-2 agonista de longa duração.

Asma Persistente Grave

Alta dosagem de corti coide inalado: < 12 anos: > 400 mcg e 
> 12 anos: > 1000 mcg/dia de beclometasona ou dosagem 
intermediária de corti coide inalado em associação com beta-
2 agonista de longa duração.

Plano de tratamento profilático simplificado segundo o GINA– 2014

Plano de Acompanhamento Clínico

Paciente com asma intermitente

• Não tem indicação de prescrever corticoide inalatório;
• Prescrever salbutamol spray nas crises e se necessário corticoide oral. 

É importante orientar aos responsáveis para, ao começar o quadro 
de tosse seca irritativa, de falta de ar ou chiado, dar a primeira dose 
de salbutamol (início precoce do broncodilatador), por via inalatória, 
conduta que muitas vezes pode evitar o agravamento da crise;
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Paciente controlado

• Controle clínico de 4 em 4 meses. No acompanhamento dos pacien-
tes em uso de profilaxia, deve-se reduzir a dose do corticoide inala-
tório (beclometasona) ao conseguir o controle dos sintomas duran-
te 3 meses. A seguir, reduzir a dosagem a cada consulta de modo 
progressivo, suspendendo o medicamento ao permanecer 3 meses 
assintomático.

Paciente parcialmente controlado/ não controlado

• Controle clínico de 3/3 meses para os pacientes parcialmente controlados;
• Controle clínico de 3/3 meses para os pacientes não controlados, in-

tercalando com consulta com o especialista.

O profissional médico deve julgar a passagem para a etapa seguinte, con-
siderando aspectos como a satisfação do paciente com o nível de controle, 
efeitos adversos do medicamento a serem prescritos, atividades do pacien-
te, co-morbidades e história de asma quase fatal.

• Orientar medidas para ambiente bem arejado e ventilado, livre de 
poluentes ambientais;

• Orientar medidas para afastamento de alérgenos ambientais em caso 
de familiares alérgicos e/ou paciente com rinite associada;

• Controle clínico anual de acordo com o calendário da puericultura 
para as crianças.
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Fluxograma 1  Tratamento da Asma em crianças menores de 5 anos.

ß2
agonistas de
curta ação
para alívio
dos sintomas

Referenciar ao
pneumologista
pediátrico

Corti coide Inalatório 
(CI) dose equivalen-
te a 100 mcg a 400 
mcg de beclometa-
sona/dia

Alternati va:
Antagonista de
leucotrienos (dose
dependente da 
idade*), se CI não 
puder ser usado

Considerar aumentar o 
CI para > 400 mcg/dia 
dose de beclometaso-
na ou equivalente.

Alternati va:
Se a criança vinha 
usando antagonista de 
leucotrienos reconsi-
derar a associação de 
CI entre 100 a 400 mcg 
de beclometasona/dia

Siga para a direita até que a asma esteja controlada

Siga para a esquerda para encontrar e manter a menor dose de controle

* Antagonista de leucotrienos:
6m a 5 anos – 4mg/dia dose única

*Não disponível na rede

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4
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6.2 Crianças, adolescentes e adultos em uso de profilaxia com
      corticoide inalatório sem resposta adequada.

1. Aferição de peso e estatura em toda consulta, observando a curva de   
crescimento.

2. Medir PA (pressão arterial) em toda consulta.
3. Solicitar Raio X de tórax PA e perfil, caso o paciente não o tenha rea-

lizado anteriormente.
4. A dosagem de  Cortisol sérico basal deverá ser solicitado somente se 

o profissional médico achar necessário (código do exame 356; nome: 
Cortisol basal (8horas) dosagem; coleta e resultado enviado para 
UBS). Se resultado alterado ver ANEXO 6.

5. Solicitação de exames para avaliar efeitos colaterais do corticóide a 
critério médico: hemograma, glicemia, íons, cálcio, fósforo.

6. A avaliação oftalmológia será solicitada pelo profissional médico quan-
do houver indicação, principalmente nos casos de uso de altas doses 
de corticóide inalatório.

1. Medicação
• Adesão: Está sendo administrada a dose prescrita?
• Administração: A técnica inalatória está correta? (pedir para demons-

trar no próprio espaçador do paciente).

2. Controle ambiental:
• Alguma mudança do ambiente? (casa em reforma, mofo, pintura, bi-

cho de pelúcia, poeira, entre outros).

3. Diagnóstico diferencial (patologias associadas):
• Ver necessidade de se aprofundar na investigação diagnóstica (Rinos-

sinusopatia, aspiração de corpo estranho, refluxo gastroesofágico, fi-
brose cística, anel vascular, bronquiectasias, tuberculose, DPOC etc).

6.1 Parâmetros para serem observados durante o acompanhamento
      do paciente em uso de corticoide inalatório
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6.3 Critérios de suspensão do corticóide inalado

1. Lactente e pré escolar: ausência de sintomas por 3 meses ou mais; 
crises leves, eventuais que não demandam visitas à urgência ou in-
ternação, sem necessidades de corticoterapia sistêmica; qualidade 
de vida normal (atividades físicas e sono normais).

2. Escolar / Adolescente / Adulto: ausência de sintomas por 3 meses ou 
mais, e espirometria normal; crises leves, eventuais que não demandam 
visitas a urgência ou internação, sem necessidades de corticoterapia sis-
têmica e qualidade de vida normal (atividades físicas e sono normais).

3. Após a suspensão acompanhar o paciente por 12 meses com frequên-
cia mínima de 4 em 4 meses garantindo o acesso ao Centro de Saúde 
a qualquer momento, caso volte a apresentar sintomas.

6.4 Critério de abandono

6.5 Critério para encaminhamento ao pneumologista pediátrico

1. Pacientes que não compareceram à unidade após 6 meses, mesmo 
após busca ativa mensal dos agentes comunitários da saúde.

1. Asma de difícil controle (asma que necessita doses altas de corticoi-
de inalado; asma que necessita mais de uma classe de medicamento 
controlador ou profilático).

2. Diagnóstico duvidoso.
3. Paciente com pneumonia de repetição.
4. Asma persistente moderada e grave.
5. Bebê chiador.
6. Tosse persistente a esclarecer.
7. Laringite de repetição.

  Obs: Ao encaminhar solicitar que o acompanhante da criança leve 
todos os exames realizados pelo paciente (RX de tórax, hemograma, 
dosagem de cortisol, entre outros), bem como espaçador e sprays 
inalatórios.
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6.6 Critério para encaminhamento ao pneumologista

1. Asma de difícil controle (asma que necessita doses altas de corticoi-
de inalado; asma que necessita mais de uma classe de medicamento 
controlador ou profilático).

2. Diagnóstico duvidoso ou suspeita de DPOC.
3. Paciente com pneumonia de repetição.
4. Asma persistente moderada e grave.
5. Tosse persistente a esclarecer.
  Obs: Ao encaminhar solicitar ao paciente que leve todos os exames re-

alizados pelo paciente (RX de tórax, hemograma, dosagem de cortisol, 
entre outros), bem como espaçador e medicamentos inalatórios.

Assistência farmacêutica7

Assistência farmacêutica deve ser entendida como um conjunto de ações 
desenvolvidas pelo farmacêutico e outros profissionais da saúde, tendo o me-
dicamento como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso racional.

Quem será acompanhado no Programa Criança que Chia (PRO-
GRAMA DE ASMA)?

• Usuários pertencentes à área de abrangência da Unidade Básica de Saúde;
• Residentes em Belo Horizonte;
• Vinculados nas unidades básicas da rede (Centro de Saúde);
• Diagnóstico inicial de asma persistente (necessitam de profilaxia ou 

medicamento preventivo - corticóide inalatório).

Liberação dos medicamentos inalatórios para os pacientes no Pro-
grama: 

• Locais informatizados: atendimento regular no protocolo de ASMA 
no SISREDE. (O atendimento do paciente no SISREDE automatica-
mente, registra a prescrição do médico.);

• Receita médica atualizada em duas vias;
• A partir da 2º receita, trazer o frasco vazio para controle da farmácia.
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7.1 Métodos de administração das medicações inalatórias

Forma preferencial Forma alternati va

< 4 anos Aerossol pressurizado (spray/”bombinha”) com 
espaçador e máscara facial (nariz e boca)

Nebulização com máscara 
facial (nariz e boca)

4 a 6 anos Aerossol pressurizado (spray/”bombinha”) com 
espaçador e máscara facial (nariz e boca) Nebulização com peça bucal

> 6 anos Aerossol ou inaladores de pó seco pressurizado 
(spray/”bombinha”) com espaçador (peça bucal) Nebulização com peça bucal

> 14 anos
Aerossol pressurizado (spray/”bombinha”) 
acoplado ao prolongador** ou com espaçador 
(peça bucal), ou Inaladores de pó seco.

Nebulização com peça bucal

Quadro 3  Vias de Inalação de acordo com a idade.

Adaptado do GINA –2008
* Baseado na eficácia da via, no custo-efetividade, segurança, facilidade no uso e conveniência.
** Avaliar entendimento e coordenação do paciente ao realizar a técnica com prolongador.

• Os medicamentos são exclusivos para usuários residentes em BH.
• Antes da primeira dispensação dos medicamentos, o paciente será 

encaminhado para um funcionário da unidade (enfermeiro ou técni-
co de enfermagem) que deverá orientá-lo sobre a técnica inalatória 
correta, limpeza do espaçador e como avaliar se a medicação acabou.

• Somente após a orientação é que serão entregues os medicamentos. 



23

Drogas Comentário
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B2 de curta duração:

• Salbutamol (spray de 
100mcg/puff  e solução 
para nebulização)

Medicação de escolha nas crises pelo efeito broncodilata-
dor. O salbutamol é o mais uti lizado. Se inalado de 15 a 30 
min antes do exercício previnem o aparecimento dos sin-
tomas na grande maioria dos pacientes que apresentam o 
exercício como fator desencadeante. O uso frequente dessa 
droga indica a necessidade de ajustar ou iniciar o tratamen-
to de manutenção. A difi culdade de obtenção da broncodi-
latação sustentada após o uso de B2 de curta ação, indica a 
necessidade de cursos de corti coides orais.
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Corti coides sistêmicos

• Prednisona 5 e 20mg 
• Prednisolona 3 mg/ml

São essenciais nas crises quando não há resposta sati sfa-
tória aos broncodilatadores, e devem ser usados preco-
cemente, por via oral (prednisona 1-2mg/kg/dia por 3 a 5 
dias). Os mais uti lizados são a prednisona (comp de 5 e 20 
mg) e a prednisolona (suspensão oral 3mg/ml) por apresen-
tarem meia-vida intermediária e induzirem menos efeitos 
colaterais. São também uti lizados na manutenção de pa-
cientes com asma persistente grave, não estabilizados com 
outros medicamentos.
Os efeitos adversos podem surgir após uso prolongado e/ou 
com altas doses, destacando-se: alteração no metabolismo da 
glicose, retenção de líquidos, osteoporose, ganho de peso, fás-
cies arredondada, HAS e necrose assépti ca da cabeça do fêmur.
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Corti coides inalados:

• Dipropionato de be-
clometasona 50 mcg e 
250 mcg

São os fármacos de escolha no tratamento de manutenção 
dos pacientes com asma persistente por oferecerem melhor 
relação custo/risco/benefí cio. A sua uti lização tem sido as-
sociada à redução da mortalidade e das hospitalizações por 
asma. O controle dos sintomas (especialmente em atópicos) 
e a melhora da função pulmonar pode ocorrer após 1 ou 2 
semanas de tratamento. Os efeitos colaterais sistêmicos 
(perda de massa óssea, inibição do eixo hipotálamo-hipófi -
se-adrenal e défi cit de crescimento, sem alterar a maturação 
da carti lagem de crescimento) podem ser observados com 
a uti lização de altas doses por tempo prolongado. Avaliação 
com oft almologista deve ser considerada em crianças usan-
do altas doses por tempo prolongado ou recebendo corti coi-
de também por outras vias (eczema, rinite alérgica) pelo ris-
co de catarata e outras alterações oculares menos comuns. 
Os efeitos locais como candidíase oral, disfonia e tosse crô-
nica por irritação podem ser observados em qualquer dose 
e são reduzidos com a orientação de higiene oral após o uso. 
Existem diferenças na potência tópica das diferentes drogas.

Quadro 4  Fármacos utilizados no tratamento da asma disponíveis na rede.
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Passos para uso correto do espaçador

• Posicionar o paciente – sentado com a cabeça um pouco para cima (abre 
melhor as vias aéreas) e de boca aberta com a língua rebaixada; 

• Agitar o aerossol dosimetrado (para dissolver a medicação no prope-
lente, pois a medicação tende a aderir às paredes na parte superior 
do aerossol dosimetrado e, caso não se agite, a quantidade da medi-
cação administrada será menor); 

• Destampar o aerossol dosimetrado;
• Colocar o aerossol dosimetrado na parte posterior da câmara – sem-

pre na posição vertical, em forma de L (caso seja colocado em posição 
invertida, existe o risco do aerossol dosimetrado não se encher ade-
quadamente após ser acionada, reduzindo a quantidade da medica-
ção na administração seguinte);

• Adaptar bem a máscara na face da pessoa envolvendo o nariz e a 
boca (não permitir escape do ar entre a máscara e o rosto). E quando 
for usado o bocal, pedir ao paciente para adaptar bem a boca, com 
o bocal entre os dentes. Verificar se está realmente respirando pela 
boca através da observação da movimentação da válvula;

• Pressionar o aerossol dosimetrado, liberando a medicação dentro da câmara;
• Observar a respiração do paciente mantendo adaptada à máscara por 

cerca de 20 a 30 segundos - o paciente deve respirar de boca aberta. 
Quando é usado o espaçador com bocal, orientar respirar profunda-
mente por 10 vezes - deve inspirar pela boca e soltar o ar pelo nariz;

• Retirar o espaçador com a máscara da face ou com o bocal no final 
das respirações;

• Repetir o procedimento para cada jato prescrito pelo médico – sem-
pre um jato de cada vez;

• Quando terminar todos os jatos, tampar o aerossol dosimetrado e 
guardá-lo em local seguro (para evitar o acúmulo de pó e de sujeira 
na parte interna).

Observações
• Quando a criança estiver muito agitada, retirar, momentaneamente, 

a máscara do rosto, readaptar a máscara imediatamente e continuar 
contando as respirações sem a necessidade de disparar outro jato, 
pois a medicação está retida dentro do espaçador;

• Para saber se a medicação dentro da bombinha acabou, basta colocá-la 
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dentro de um recipiente cheio de água: se boiar completamente, aca-
bou a medicação mas se afundar ainda tem medicação. Ver anexo 6.

Passos para uso correto do prolongador

• Retirar a tampa do aerossol dosimetrado;
• Acoplá-lo ao prolongador;
• Agitar o aerossol dosimetrado+prolongador.
• Posicionar o prolongador dentro da cavidade oral com o aerossol dosi-

metrado na parte posterior– sempre na posição vertical, em forma de L..
• Expirar normalmente;
• Coordenar o acionamento do aerossol dosimetrado no início da inspi-

ração lenta e profunda;
• Fazer pausa pós-inspiratória de no mínimo 10 segundos;
• Nova aplicação pode ser repetida após 15 a 30 segundos.

Captação do paciente asmático8

Locais da unidade de saúde onde o paciente pode ser captado:
• Livre demanda;
• Sala de vacina;
• Sala de medicação;
• Farmácia;
• Grupo operativo;
• Visitas domiciliares;
• Consultas por outras demandas;
• Busca ativa (lista de egressos hospitalares, contra-referência da urgência).

Sinais e sintomas que devemos estar atentos:
• Tosse e chieiras frequentes;
• Relato de pneumonias de repetição;
• Internação por problemas respiratórios;
• Episódios de resfriados e ‘bronquite’ frequentes.
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Manejo da Crise de Asma9

Abordagem de um paciente em crise asmática

ANAMNESE

• Há quanto tempo iniciou com os sintomas? (chieira e/ou tosse e/ou cansaço);
• Apresenta febre associada? Há quantos dias?
• Está apresentando outros sintomas como vômitos, diarréia, secreção 

nasal, espirros, etc?
• Quais medicações está usando? (verificar dose e intervalo)
• Faz controle médico?  Onde?
• Usa “bombinhas”? Quais?
• Quando foi a última crise? O que usou? (perguntar sobre uso de cor-

ticóide oral)
• Já esteve internado? Quando?
• Apresenta outra(s) doença(s)?
• Apresenta história familiar para asma ou atopia?

EXAME FÍSICO

•  Temperatura axilar
•  Frequência Respiratória
•  Frequência Cardíaca
•  PFE
•  Estado de consciência / Prostração
•  Estado geral
•  Hidratação
•  Cianose (não esperar cianose para pensar em gravidade, lembrar que 

é um sinal tardio de insuficiência respiratória e não aparece em crian-
ças anêmicas)

•  Palidez
•  Orofaringe: presença de secreção pós-nasal, sinais de faringite.
•  Otoscopia: sinais de otite média aguda?
•  AR: Intensidade do esforço respiratório (utilização dos músculos es-

ternocleidomastóideos?) 
•  Ausculta:  MV alterado? Sibilos, crepitações, roncos?
•  ACV: Arritmia? Sopros? Pulsos periféricos finos?
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TRATAMENTO DA CRISE

ver ANEXO 1 e 2.

ORIENTAÇÕES À ALTA

• Retorno em 24-48 horas;
• Não suspender beclometasona (caso esteja em uso), mesmo quan-

do em uso de corticóide oral;
• Rever com o paciente / acompanhante as medicações que deverão 

ser usadas;
• Orientações gerais.
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Anexos10

10.1 Anexo 1 - Abordagem da crise asmática leve ou moderada

SEM RESPOSTA

• PREDNISONA OU PREDNISOLONA
   - 1 a 2 mg/Kg (máximo 40mg/dia)
• SALBUTAMOL spray com espaçador
   - 4 jatos de 1/1 ou de 2/2 horas

• Aguardar uma hora após a 
estabilização;

• Prescrever salbutamol spray 2 
jatos de 6/6 ou até de 4/4 horas;

• Manter corticóide inalatório, 
caso faça uso;

• Marcar retorno em 24 a
   48 horas.

• Aguardar uma hora após a estabilização;
• Prescrever salbutamol spray 2 jatos de 6/6 

ou até de 4/4 horas;
• Prescrever corti cóide oral por 3 a 7 dias;
• Manter corti cóide inalatório, caso faça uso;
• Marcar retorno em 24 a 48 horas.

• Manter beta-2-agonista 
de curta duração de 30 
em 30 minutos e oxigê-
nio até transferência

• Durante o transporte 
para o hospital: manter 
nebulização com fluxo 
de oxigênio.

ALTA AMBULATORIAL

BOA RESPOSTA SEM RESPOSTA

AVALIAR 
INTERNAÇÃO

1ª FASE:
60 minutos

2ª FASE:
4 a 6 horas

BETA2-AGONISTA POR VIA INALATÓRIA
• Salbutamol 100 mcg/jato spray com espaçador:
    4 jatos de 20/20 minutos
• Avaliar a necessidade de corti  cóide oral antes do
   segundo ciclo de broncodilatador caso o paciente
   não apresente qualquer evidência de melhora.

BOA RESPOSTA RESPOSTA PARCIAL

Fluxograma 3  Abordagem da crise asmática leve ou moderada.
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10.2 Anexo 2 - Abordagem da crise asmática grave

10.3 Anexo 3 - Medidor do pico do fluxo expiratório (PFE)

Este aparelho é portátil de fácil manuseio e mede o pico do fluxo expiratório 
(fluxo máximo obtido após uma manobra de expiração forçada). Esta medida 
avalia o grau de obstrução brônquica e deve ser realizada em toda consulta (de 
controle e na crise). Também auxilia no diagnóstico da asma, em casos duvido-
sos pode se fazer prova broncodilatadora (medindo antes e após broncodilata-
dor), se houver um aumento de no mínimo 30%, o quadro sugere asma.

• Manter o paciente o mais tranquilo possível. Quando necessário, exami-
nar e medicar a criança no colo da mãe;

• Oxigênio contínuo pela cânula nasal (1 a 2 l/min) ou máscara (6 l/min);
• Manter o seguinte tratamento:

Salbutamol - 1 gota/2 Kg/dose
(max. 10 gotas)                                              OU
Brometo de Ipratrópio - 1 gota/Kg/dose
(max. 20 gotas)

SF 0,9% - 3 ml
Oxigênio a 6 L/min
Fazer de 20/20 minutos, 3 doses. 

• Corticóide oral (prednisona 1 a 2 mg/Kg/dose – máximo de 40mg/dose) 
logo após a 1ª dose de salbutamol. Só administrar corticóide venoso se o 
paciente apresentar algum impedimento a via oral como vômitos, disp-
néia acentuada, torpor, alteração da consciência;

• Corticóide venoso - hidrocortisona: dose de ataque: 10 mg/kg/dose; dose 
de manutenção: 5mg/Kg, EV, de 6/6 horas;

• Reavaliação contínua: manter broncodilatador no intervalo de 30/30 mi-
nutos até de 2/2 horas, tentando espaçar de acordo com a melhora ou na 
presença de efeitos colaterais como a FC > 180 bpm;

• Avaliar a necessidade de sulfato de magnésio. Dose: 25-75 mg/Kg, máx 
2g, EV, em 20-30 minutos. Diluir em água destilada 1:10;

• Corrigir desidratação, evitando hiperhidratação.

Salbutamol spray com espaçador
4 jatos de 20/20 minutos, 3 doses
mantendo oxigênio contí nuo por
CN durante a administração.

Fluxograma 4  Abordagem da crise asmática grave.
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A técnica correta é conseguida mais facilmente apenas em crianças maio-
res de 6 anos de idade (podendo ser tentada em crianças maiores de 5 anos).

TÉCNICA

• Posição de pé;
• Cabeça na posição neutra;
• Certificar se a leitura do indicador está na marca zero (0);
• Inspirar profundamente;
• Colocar a boca no bocal do aparelho
• Soprar o mais rápido e fortemente possível.
* Repetir esta manobra 3 vezes anotando cada valor. Considerar para 

avaliação o maior valor (atenção: não é a média, é o maior valor).

COMO INTERPRETAR
Verificar o VALOR PREDITO analisando o gráfico de acordo com a estatura 

(na linha média). Comparar este valor (valor predito) com o maior valor ob-
tido pelo paciente.

EXEMPLO
Criança com estatura de 120 cm.
Gráfico – anexo 3 (linha média): Valor predito: PFE: 215 l/min
Esta criança soprou: 130, 150 e 120 l/min maior valor: 150 l/min
215 ---------100%
150 --------- x % 69% do predito

Consulta de controle: Controle ideal: PFE no mínimo 80% do predito.
Consulta em crise: Medir antes do broncodilatador inalatório repetindo
a medida após 15 a 20 minutos. Observar a melhora.

* Caso o PFE não atinja 70% do predito após o tratamento da crise 
manter o paciente em observação considerando o uso de corticói-
de oral (ver Protocolo de Tratamento de Crise Asmática).

LIMPEZA DO MEDIDOR DE FLUXO

• Mergulhar o medidor de fluxo numa solução morna (sem ferver) com 
detergente neutro durante 2 a 3 minutos (máx. 5 minutos). Agitar o 
medidor para assegurar uma limpeza minuciosa;

• Enxaguar com àgua morna e sacudir o medidor com cuidado para 
eliminar o excesso de àgua;
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• Deixe o medidor secar antes de voltar a usá-lo;
• Lavar o bocal com água e sabão após o uso. Quando seco, friccionar 

álcool a 70% por 3 vezes.

Figura 1 Gráfico de valores de Pico de Fluxo Expiratório
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10.4 Anexo 4 - Limpeza e desinfecção do espaçador 

O espaçador é um dispositivo utilizado, junto com o aerossol dosime-
trado,  para administração de medicamento por via inalatória. Quando o 
espaçador for de uso comum, deve ser realizada a limpeza e desinfecção 
para reutilização. Achamos que cabe relembrar os conceitos de limpeza e 
desinfecção.

Limpeza é o processo mecânico de remoção de sujidade, mediante o uso 
de água, sabão e detergente neutro ou detergente enzimático, constitui o 
primeiro passo  no processo técnico de desinfecção.

Desinfecção é o processo físico ou químico de destruição de microorga-
nismos. A desinfecção realizada pelo meio químico se faz com a utilização de 
produtos denominados desinfetantes.

Considerando o exposto acima, a limpeza do espaçador é uma desconta-
minação e a desinfecção é de nível intermediário, ou seja, que destroi mi-
croorganismos na forma vegetativa, incluindo Mycobacterium tuberculosis, 
todos os fungos e a maioria dos vírus.

PROCEDIMENTO
A desinfecção da câmara inalatória/espaçador de alumínio deve ser feita 

conforme orientação abaixo:

Lavar as mãos;
Colocar o Equipamento de Proteção Individual (EPI): avental impermeá-
vel, botas de borracha, gorros ou tocas, luvas de segurança (látex), más-
cara de proteção e óculos de proteção;
Desmontar a câmara inalatória/espaçador: adaptador, corpo, válvula de 
inalação, bocal, máscara e válvula de exalação;
Lavar utilizando água e detergente enzimático, friccionando todas as 
partes com escova de cerdas macias. Não utilizar material abrasivo; 
Enxaguar, rigorosamente, todas as peças em água corrente;
Secar as peças com uma compressa;
Desinfetar as peças plásticas (borracha, acrílico e silicone) imergindo-as 
em solução de hipoclorito de sódio à 1% por 30 minutos, em vasilhame 
opaco com tampa;
Após 30 minutos, retirar as peças da solução, usando luvas de procedi-
mento e pinça longa se necessário;
Enxaguar abundantemente com água corrente;

1. 
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
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OBSERVAÇÕES

• Hipoclorito a 1% (nível intermediário) padronizado pela PBH já está 
disponível na concentração de 1% não sendo necessária a sua diluição.

• A solução de hipoclorito a 1% tem validade de 12 horas e todo ma-
terial imerso deve estar bem seco para evitar a sua rediluição com 
consequente alteração da concentração do princípio ativo – cloro.

• Detergente enzimático tem ação sobre a matéria orgânica, com alta 
penetração, sendo atóxico, não corrosivo, pH neutro e não iônico.

• Caso seja necessário, por variados motivos (ex.: pouco tempo), após a 
descontaminação com o detergente, a desinfecção intermediária pode-
rá ser feita com álcool a 70%. O álcool 70% deve ser friccionado em 03 
aplicações consecutivas e a secagem ao natural. Ressalva-se que o ál-
cool etílico a 70% é mais indicado para desinfecção em metais e vidros, 
pois resseca muito o material plástico danificando-o com o tempo.

Colocar para escorrer até secar totalmente;
Desinfetar o corpo da câmara inalatória/espaçador (alumínio) friccio-
nando vigorosamente uma compressa umedecida em álcool a 70%. 
Aguardar secagem natural e repetir o procedimento por mais duas vezes;
Montar o Espaçador, verificando o encaixe correto da válvula;
Embalar o Espaçador em saco plástico limpo e individual, colocando eti-
queta identificando a data e o responsável pela desinfecção;
Retirar o E.P.I e providenciar a limpeza e desinfecção do mesmo;
Lavar as mãos;
Organizar a unidade.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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LIMPEZA DO ESPAÇADOR EM DOMICÍLIO

Lavar o espaçador a cada 15 dias, conforme instrução abaixo.

10 11

ANEXO 3 - LIMPEZA DO ESPAÇADOR EM DOMICÍLIO

Lavar o espaçador a cada 15 dias, conforme instrução abaixo.

Para proceder à limpeza é necessário desmontar o aparelho retirando todas 
as peças com cuidado, exceto a válvula de exalação que fica na máscara, que 
não precisa ser retirada.
Lavar todas as peças com água e detergente neutro.
Os espaçadores transparentes (de plástico rígido ou acrílico) deverão 
permanecer 30 minutos em solução de 1 litro de água com 2 gotas de 
detergente neutro e não devem ser enxaguados.
Colocar todas as peças para secar em local protegido da luz solar.
Encaixar novamente o adaptador e a máscara ao corpo do espaçador, sem 
esquecer de recolocar a válvula de inalação (2).
Depois de seco, guardar o espaçador em local protegido da luz, do calor, da 
poeira e longe do alcance das crianças.

Atenção:
Não utilizar bucha, esponja de aço ou escova para limpeza do espaçador.
Não ferver o espaçador, pois danifica suas peças.
Não usar vinagre nem água sanitária durante a limpeza.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

1.
2.
3.

ANEXO 4 - ABORDAGEM DA CRISE ASMÁTICA LEVE OU MODERADA

BETA2-AGONISTA POR VIA INALATÓRIA
• Salbutamol 100 mcg/jato spray com espaçador:

 4 jatos de 20/20 minutos
• Avaliar a necessidade de corti cóide oral antes do 

segundo ciclo de broncodilatador caso o paciente 
não apresente qualquer evidência de melhora.

• Manter salbutamol spray 
4 jatos de 30/30 minutos e 
oxigenoterapia contí nua até a 
transferência;

• Durante o transporte para o 
hospital manter nebulização 
com broncodilatador mais 
oxigênio contí nuo;

• Avaliar a necessidade de sul-
fato de magnésio na unidade 
de urgência.

• Aguardar uma hora após a estabilização;
• Prescrever salbutamol spray 2 jatos de 6/6 

ou até de 4/4 horas; 
• Prescrever corti cóide oral por 3 a 7 dias;
• Manter corti cóide inalatório, caso faça uso;
• Marcar retorno em 24 a 48 horas.

• Aguardar uma hora após a 
estabilização;

• Prescrever salbutamol 
spray 2 jatos de 6/6 ou até 
de 4/4 horas; 

•  Manter corti cóide inalató-
rio, caso faça uso;

•  Marcar retorno em 24 a 
48 horas.

1ª FASE
60 minutos

BOA RESPOSTA

BOA RESPOSTA

RESPOSTA PARCIAL SEM RESPOSTA

SEM RESPOSTA

ALTA AMBULATORIAL

AVALIAR
INTERNAÇÃO

• PREDNISONA OU PREDNISOLONA - 1 a 2 mg/Kg 
(máximo 40mg/dia)

• SALBUTAMOL spray com espaçador - 4 jatos de 1/1 
ou de 2/2 horas

2ª FASE
4 a 6 horas

Para proceder à limpeza é necessário desmontar o aparelho retirando 
todas as peças com cuidado, exceto a válvula de exalação que fica na 
máscara, que não precisa ser retirada;
Lavar todas as peças com água e detergente neutro;
Os espaçadores transparentes (de plástico rígido ou acrílico) deverão 
permanecer 30 minutos em solução de 1 litro de água com 2 gotas de 
detergente neutro e não devem ser enxaguados.
Colocar todas as peças para secar em local protegido da luz solar;
Encaixar novamente o adaptador e a máscara ao corpo do espaçador, 
sem esquecer de recolocar a válvula de inalação (2);
Depois de seco, guardar o espaçador em local protegido da luz, do calor, 
da poeira e longe do alcance das crianças.

Atenção:
Não utilizar bucha, esponja de aço ou escova para limpeza do espaçador;
Não ferver o espaçador, pois danifica suas peças;
Não usar vinagre nem água sanitária durante a limpeza.

1. 

2.
3.

4.
5.

6.
7.

1.
2.
3.

Figura 2 Componentes do espaçador em visão expandida
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10.5 Anexo 5 - Controle de ambiente

10.6 Anexo 6 - Como avaliar se o frasco ainda tem medicamento

As principais medidas a serem incentivadas no controle do ambiente são:
• Escolher o lugar mais arejado e quente para colocar a cama do paciente 

alérgico, evitando deixá-la encostada na parede;
• Abrir as janelas da casa e do lugar de dormir pelo menos uma hora por dia;
• O quarto deve ser simples, sem tapetes e carpetes, evitando móveis e 

objetos desnecessários que possam juntar pó;
• As cortinas devem ser leves e lavadas com frequência;
• Sempre que possível, conservar roupas, livros e objetos dentro de armá-

rios fechados;
• Evitar levantar muito pó durante a limpeza da casa. Fazer a limpeza diária 

da casa e dos móveis com pano úmido;
• Travesseiros e colchões devem ser encapados com capa impermeável;
• Evitar roupas e cobertores de lã. Lavar cobertores e colchas a cada duas 

semanas ou recobrir com tecido de fácil lavagem, e colocá-los no sol 
sempre que possível, assim como colchões e travesseiros;

• Não andar em lugares empoeirados como porões e depósitos;
• Eliminar brinquedos de tecido, principalmente de pelúcia;
• Evitar ter animais de pelo ou penas dentro de casa, e caso tenha, mantê-

-los limpos e intensificar a limpeza da casa;
• Evitar odores fortes (perfumes, ceras, desinfetantes);
• Evitar contato com pó, talco e giz;
• Não deixar plantas dentro de casa;
• Não permitir que fumem perto do paciente e abolir o cigarro dentro de casa;
• Caso o paciente seja tabagista, questioná-lo sobre a vontade de parar de 

fumar e encaminhá-lo para um grupo de cessação de tabaco.

8 9

Fluxograma 2. Tratamento da Asma em crianças maiores de 5 anos e adolescentes

1 Não disponível na rede
2Restrito ao pneumologista

Siga para a direita até que a asma esteja controlada

Siga para a esquerda para encontrar e manter a menor dose de controle

ß2
agonistas de curta 
ação para alívio 
dos sintomas

PASSO 1

Corticóide 
Inalatório (CI) 
dose equivalente a 
200μg a 500 μg de 
beclometasona/dia

PASSO 2

1. Aumente o CI 
para 400 a 750 
μg/dia dose de 
beclometasona ou 
equivalente.

Ou

2. Adicionar ß2 de 
longa ação2.

Observar resposta:
- Se boa resposta, 
continue com ß2 de
longa ação, sempre 
com o CI associado.

Se houve resposta 
mais foi insuficiente,
continue com ß2 de 
longa ação e aumente 
a dose do CI para 
400 a 750 μg /dia (se 
ainda não estava com 
essa dose).

Se ainda não 
controlada, inicie
outra terapia 
(antileucotrieno1)

PASSO 3

Aumentar a 
dose de CI para 
800 a 1000μg
/dia dose de 
beclometasona 
ou equivalente.

Referenciar ao
pneumologista
pediátrico

PASSO 4

Usar corticóide 
VO – a menor 
dose diária
para o adequado
controle. 
Considerar 
regime em dias 
alternados, 
sempre que 
possível.

Manter o CI de 
800 a 1000 μg 
/dia dose de 
beclometasona 
ou equivalente.

Referenciar ao
pneumologista
pediátrico

PASSO 5

As principais medidas a serem incentivadas no controle do ambiente são:

• Escolher o lugar mais arejado e quente para colocar a cama do paciente 
alérgico, evitando deixá-la encostada na parede;

• Abrir as janelas da casa e do lugar de dormir pelo menos uma hora por dia;
• O quarto deve ser simples, sem tapetes e carpetes, evitando móveis e ob-

jetos desnecessários que possam juntar pó;
• As cortinas devem ser leves e lavadas com freqüência;
• Sempre que possível, conservar roupas, livros e objetos dentro de armá-

rios fechados;
• Evitar levantar muito pó durante a limpeza da casa. Fazer a limpeza diária 

da casa e dos móveis com pano úmido;
• Travesseiros e colchões devem ser encapados com capa impermeável;
• Evitar roupas e cobertores de lã. Lavar cobertores e colchas a cada duas se-

manas ou recobrir com tecido de fácil lavagem, e colocá-los no sol sempre 
que possível, assim como colchões e travesseiros;

• Não andar em lugares empoeirados como porões e depósitos;
• Eliminar brinquedos de tecido, principalmente de pelúcia;
• Evitar ter animais de pelo ou penas dentro de casa, e caso tenha, mantê-

los limpos e intensificar a limpeza da casa;
• Evitar odores fortes (perfumes, ceras, desinfetantes);
• Evitar contato com pó, talco e giz;
• Não deixar plantas dentro de casa;
• Não permitir que fumem perto do paciente e abolir o cigarro dentro de casa.

ANEXO 1 - CONTROLE DE AMBIENTE

ANEXO 2 - COMO AVALIAR SE O FRASCO AINDA TEM 
                      MEDICAMENTO

Coloque o tubo de metal do medicamento em uma vasilha cheia com água.

Se o tubo afundar na água é 
porque está cheio de medi-
camento.

Se boiar na vertical é porque 
está pela metade.

Se boiar na horizontal é porque 
o medicamento acabou. 
Resta apenas o gás propelente.
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Siga para a esquerda para encontrar e manter a menor dose de controle

ß2
agonistas de curta 
ação para alívio 
dos sintomas

PASSO 1

Corticóide 
Inalatório (CI) 
dose equivalente a 
200μg a 500 μg de 
beclometasona/dia

PASSO 2

1. Aumente o CI 
para 400 a 750 
μg/dia dose de 
beclometasona ou 
equivalente.

Ou

2. Adicionar ß2 de 
longa ação2.

Observar resposta:
- Se boa resposta, 
continue com ß2 de
longa ação, sempre 
com o CI associado.

Se houve resposta 
mais foi insuficiente,
continue com ß2 de 
longa ação e aumente 
a dose do CI para 
400 a 750 μg /dia (se 
ainda não estava com 
essa dose).

Se ainda não 
controlada, inicie
outra terapia 
(antileucotrieno1)

PASSO 3

Aumentar a 
dose de CI para 
800 a 1000μg
/dia dose de 
beclometasona 
ou equivalente.

Referenciar ao
pneumologista
pediátrico

PASSO 4

Usar corticóide 
VO – a menor 
dose diária
para o adequado
controle. 
Considerar 
regime em dias 
alternados, 
sempre que 
possível.

Manter o CI de 
800 a 1000 μg 
/dia dose de 
beclometasona 
ou equivalente.

Referenciar ao
pneumologista
pediátrico

PASSO 5

As principais medidas a serem incentivadas no controle do ambiente são:

• Escolher o lugar mais arejado e quente para colocar a cama do paciente 
alérgico, evitando deixá-la encostada na parede;

• Abrir as janelas da casa e do lugar de dormir pelo menos uma hora por dia;
• O quarto deve ser simples, sem tapetes e carpetes, evitando móveis e ob-

jetos desnecessários que possam juntar pó;
• As cortinas devem ser leves e lavadas com freqüência;
• Sempre que possível, conservar roupas, livros e objetos dentro de armá-

rios fechados;
• Evitar levantar muito pó durante a limpeza da casa. Fazer a limpeza diária 

da casa e dos móveis com pano úmido;
• Travesseiros e colchões devem ser encapados com capa impermeável;
• Evitar roupas e cobertores de lã. Lavar cobertores e colchas a cada duas se-

manas ou recobrir com tecido de fácil lavagem, e colocá-los no sol sempre 
que possível, assim como colchões e travesseiros;

• Não andar em lugares empoeirados como porões e depósitos;
• Eliminar brinquedos de tecido, principalmente de pelúcia;
• Evitar ter animais de pelo ou penas dentro de casa, e caso tenha, mantê-

los limpos e intensificar a limpeza da casa;
• Evitar odores fortes (perfumes, ceras, desinfetantes);
• Evitar contato com pó, talco e giz;
• Não deixar plantas dentro de casa;
• Não permitir que fumem perto do paciente e abolir o cigarro dentro de casa.

ANEXO 1 - CONTROLE DE AMBIENTE

ANEXO 2 - COMO AVALIAR SE O FRASCO AINDA TEM 
                      MEDICAMENTO

Coloque o tubo de metal do medicamento em uma vasilha cheia com água.

Se o tubo afundar na água é 
porque está cheio de medi-
camento.

Se boiar na vertical é porque 
está pela metade.

Se boiar na horizontal é porque 
o medicamento acabou. 
Resta apenas o gás propelente.

Se o tubo afundar na água é 
porque está cheio de medi-
camento.

Se boiar na vertical é porque 
está pela metade.

Se boiar na horizontal é porque 
o medicamento acabou.
Resta apenas o gás propelente.

Figura 3 Como avaliar se tem medicamento no frasco
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10.7 Anexo 7 - A corticoterapia e a possibilidade de supressão adrenal

As crises adrenais secundárias à corticoterapia em geral estão associa-
das ao uso de elevadas doses desse medicamento. A supressão do eixo 
hipotalâmico-hipofisário-adrenal (HHA), em pacientes submetidos a doses 
baixas de corticosteróides pode ser atribuído a suscetibilidade individual, a 
características pessoais no metabolismo do corticóide e de seus receptores. 
A supressão do eixo HHA exige atenção especial porque embora rara, pode 
tornar o paciente incapaz de responder adequadamente a uma situação de 
estresse colocando-o em risco de vida. Portanto, o asmático em corticote-
rapia inalatória ou tendo recebido diversos cursos de corticoterapia oral de 
curta duração, se exposto a situação de estresse como cirurgia, varicela ou 
outra doença infecciosa, deve ter sua função adrenal avaliada laboratorial-
mente. Também pacientes com sintomas persistentes como fadiga, mialgia, 
vitalidade reduzida devem ser avaliados laboratorialmente.

A medida sérica do cortisol basal é considerada um bom marcador da 
função adrenal. A coleta deve ser realizada antes das 8 horas da manhã, se 
o resultado for igual ou inferior a 5,0 mcg/dl indica supressão adrenal. Se o 
paciente estiver suprimido mas assintomático e não vivenciando situações 
de estresse deve ser seguido clinicamente e receber por escrito instruções 
para reposição de corticosteróides caso enfrente alguma situação de estres-
se, evitando assim a crise adrenal.

Cálculo da reposição: calculada a partir da medida da superfície corporal 
(SC). A produção fisiológica de cortisol endógeno de uma criança com 1 m2 
de SC é de 10 mg, que corresponde a 2,5 mg de prednisona ou prednisolona, 
tendo em vista que a potência dessas drogas é quatro vezes superior a do 
cortisol. 

Uma criança com cortisol basal sérico igual ou inferior a 5 mcg/dl (supres-
são adrenal) e que surja com varicela ou outra situação de estresse, deve 
receber três a quatro vezes a dose fisiológica de cortisol durante o período 
crítico de estresse agudo, ou seja, 7,5 a 10 mg/dia de prednisona ou predni-
solona por 3 a 4 dias.

 
• Cálculo da superfície corporal -  SC= {(4 x peso) +7} /(90 +peso).
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