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Dr. José Eduardo Martinelli

Definição

Asma:
Asma é uma doença inflamatória crônica das

vias aéreas, envolvendo diferentes células e elementos
celulares.

Esta inflamação resulta em episódios recorren-
tes de sibilância e dispnéia, opressão torácica e tosse,
sendo que a obstrução ao fluxo de ar muitas vezes é
reversível espontaneamente ou por tratamento.

Há um aumento da hiperreatividade brônquica
devido a uma variedade de estímulos.

DPOC:
DPOC é um termo genérico, que engloba várias

doenças sendo as mais comuns: Bronquite Crônica e
Enfisema.

Bronquite Crônica é caracterizada por tosse
produtiva crônica, presente na maioria dos dias em
pelo menos três meses consecutivos por um período de
dois anos.

Enfisema é uma doença caracterizada por um
aumento anormal dos espaços aéreos distais dos
bronquíolos terminais e respiratórios, e com destrui-
ção dos alvéolos.

Geralmente está relacionado à idade, hábito de
fumar e infecções de repetição.

Diagnóstico clínico

Bronquite crônica: tosse produtiva, dispnéia
progressiva aos esforços e infecções de vias respirató-
rias com reagudização dos sintomas.

Nos casos graves, pode evoluir com hipoxemia
crônica e poliglobulia.

Enfisema: Dispnéia é o sintoma predominante,
a tosse produtiva geralmente é ausente, tórax
enfisematoso e emagrecimento.

1) Diagnóstico laboratorial primário:

Asma: RX de  tórax solicitar em casos de dúvi-
das diagnósticas ou em casos de suspeitas de compli-
cações (infecções, pneumotórax, etc).

DPOC: RX de tórax e hematócrito.

2) Diagnóstico laboratorial secundário na investigação:

Asma: Espirometria pré e pós broncodilatador.
DPOC: Espirometria pré e pós broncodilatador

e ECG.

3) Seguimento laboratorial: Quais exames e com que
freqüência.

Asma:
- Espirometria anual em casos moderados e graves.
- RX de tórax somente na suspeita de complicação.

DPOC:
- RX de tórax na suspeita de complicação e em

pacientes grandes tabagistas anualmente (neoplasia).
- Hematócrito anual (sangria se valor > 55%).
- Espirometria anual.

4) Periodicidade de consultas controle:

Asma e DPOC: em pacientes estáveis, consultas
trimestrais.

Em pacientes agudizados, retorno semanal até
estabilização do quadro.

5) Periodicidade de avaliação e/ou consulta de enfer-
magem:

A consulta de enfermagem deve ser mensal, para
fornecimento e orientação sobre o uso dos medicamen-
tos, horários, técnicas de administração (medicação
em spray e oral)

6) Diagnósticos em casos de urgências ou emergências
(caracterização).

Os parâmetros clínicos mais utilizados na ava-
liação da severidade da crise são:

Dispnéia: Sintomas subjetivos não
correlacionados objetivamente com medidas de função
pulmonar. É sinal de gravidade a incapacidade de fa-
lar frases completas ou ter falas monossilábicas;

Ausculta pulmonar: A ausência de sibilos quan-
do associada com acentuada redução do murmúrio
vesicular é sinal de extrema gravidade. Os sibilos es-
tão entre os piores parâmetros da severidade e não
devem isoladamente ser motivo de modificação de tra-
tamento da crise de asma.

Freqüência cardíaca > 120 bpm ou < 60 bpm
são sinais de alta gravidade.

Freqüência respiratória é de pequeno valor na
avaliação da severidade da asma.

Pulso paradoxal: Tem  correlação com a gravi-
dade da obstrução mas não possui boa correlação com
a melhora do paciente após o tratamento.

Uso de musculatura acessória:  avaliado pelo
grau de retração do músculo esternocleidomastóideo
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(RECM). A RECM é um dos primeiros sinais a desapa-
recer após a melhora da obstrução.

Sinais de alto risco:
- Incapacidade de falar ou deambular
- Sudorese profusa
- Confusão mental
- Rebaixamento do nível de consciência
- Respiração paradoxal
- Hipotensão arterial
- Bradicardia < 60 bpm
- Taquicardia > 130 bpm

Os pacientes que apresentarem sinais de risco
devem ser prontamente medicados (ver fluxograma a
seguir) e encaminhados ao P.S.

Estratificação de risco para conduta em UBS -
Condições para indicação de Pronto-Socorro

7) Esquema terapêutico básico:

Asma:

*    O
2
 ou mesmo ar comprimido nos pacientes DPOC

**  Aminofilina por via endovenosa deve ser sempre
diluída em 100 ml de soro e administrada em 20 a 30
minutos. Dose ataque 5-6mg/Kg se não usou nas últi-
mas 24 h. (50% desta nos demais)
*** Hidrocortisona EV. 3 � 4 mg/Kg dose 6/6 h.
     Metilprednisolona EV 40 � 60 mg 6/6 h (125 mg nos
graves ou sem respostas às doses usuais)
BI � Brometo de Ipratrópio (para inalação)

Avaliação inicial

Sintomas e sinais de gravidade
por história e exame físico

Tratamento inicial:
� Inalação c/β2 em 3 ml SF, fluxo 6 � 8 l/min.(O

2
) � 15 min.

� Corticóide sistêmico: Crise muito grave ou asma de risco
� Não sedar

Reavaliar

Boa Resposta incompleta Sem resposta

Alta com β
2

Inalatório
(oral disponível)

Repetir /β
2
 Inalatório

A cada 20-30� até 2x
e após cada hora s/n
- considerar BI/
aminofilina EV**
- corticóide sistêmico
ou *** VO (40 � 60 mg
prednisona).

Inalação c/β
2
 a

cada 20�
Associar BI e/ou
aminofilina (EV)**
Corticóide
sistêmico (EV) ***

Boa

Alta com corticóide oral
e β

2
 inalatório em dose

alta (oral � disponível)

 

 

 

 

  

   

Sem resposta

P.S.

 

 

 

 

DPOC � Esquema Básico

1) Incentivar o abandono do tabagismo

2) Broncodilatadores
- Inalatório β2

- Inalatórios β2 + Brometo de Ipatrópio
- Associação de xantinas

3) Corticóides
- Inalatório quando possível
- Sistêmico (oral) nos casos graves e em ca-
sos de agudização (Meticorten®)

Vacinação � estariam indicadas em paciente DPOC
- Vacina anti-influenza (gripe � anualmente)
- Anti-pneumocócica (Pneumo 23) a cada 5 anos)

Intensidade

Leve

Moderado

Grave

Medicação usualmente necessária
para manter controle.

Apenas β
2
 agonista inalado quando

necessário.

Agente antiinflamatório profilático
diariamente (cromoglicato, nedo-
cromil, corticóides).
Possível broncodilatador de ação
prolongada especialmente para
sintomas noturnos.

Corticóides inalados diariamente em
altas doses.
Broncodilatador de ação prolongada
diariamente, especialmente para
sintomas noturnos.
Uso freqüente de esteróides sistêmicos.


