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 Definição

Asma é uma doença  caracterizada pela inflamação crônica das vias aéreas, na qual

participam particularmente  mastócitos, eosinófilos e linfócitos T. Em indivíduos suscetíveis, esta

 inflamação causa episódios recorrentes de broncoespasmo, dispnéia,  opressão torácica e tosse

predominantemente noturna ou no início da manhã. Estes sintomas estão invariavelmente

associados à limitação generalizada do fluxo aéreo que pode reverter-se espontaneamente ou sob

tratamento. A inflamação está relacionada também à hipersensibilidade brônquica a vários

estímulos  alérgicos e não-alérgicos. Seu curso clínico é caracterizado por exacerbações e

remissões (1).

Epidemiologia

 No ocidente a asma é a única doença crônica tratável que aumenta em prevalência e em

número de internações (2).  A prevalência  varia de  3 a 7% da população geral, havendo variação

deste índice de região para  região e de país para  país (3,4,5,6).

O risco de desenvolver asma na infância está relacionado à presença da doença nos pais.

Se um dos pais sofre de asma o risco da criança desenvolver asma é de 25%. Se ambos os pais são

asmáticos esta taxa  pode alcançar 50% (379).

 Cerca de 50% dos casos iniciam-se antes da idade de dez anos (7).  Nos jovens há

predomínio do sexo masculino, variando entre 3:2 a 2:1.  O índice passa a 1:1 entre os 12 e 14

anos, passando então a  haver predomínio do sexo feminino na idade adulta.  Por outro lado, 25%

dos casos iniciam-se após a idade dos 40 anos, quando predomina o sexo feminino. Em muitos

pacientes, principalmente naqueles em que a doença  iniciou-se antes dos 16 anos, pode ocorrer



regressão espontânea, não mais havendo crises de broncoespasmo.

Vários estudos sobre prevalência demonstram preponderância  na infância

(aproximadamente 8 a 10% da população) com um declínio nos adultos jovens (aproximadamente

5 a 6% da população), ocorrendo uma segunda elevação na população maior de 60 anos de idade,

alcançando a faixa de 7 a 9% da população (4,7,370,372,373). A  prevalência da asma nos EUA

é 50% maior nas crianças de raça negra do que em brancos (5), sendo a mortalidade de  duas a dez

 vezes maior nos negros do que nos brancos.

Atualmente nos EUA a asma é responsável por 500.000 internações por ano, sendo uma

das doenças crônicas mais comuns em todas as idades, e a mais freqüente doença crônica da

infância  (6). Análise de dados do  CDC (Center of Disease Control and Prevention) dos EUA

 de 1980 a 1993 indica que a taxa anual por asma  entre  0 e 24 anos aumentou 118% e a taxa de

hospitalização 28%. Estima-se em 200.000.000 o número provável de asmáticos no mundo, no

ano 2000.

A prevalência da atopia em pacientes com asma varia de 23 a 80%, dependendo da 

idade da população e como a  atopia é definida (8). Levando-se em consideração a relação entre

hiper-reatividade brônquica e IgE sérica, virtualmente todos os pacientes com asma têm  um

componente atópico (9). No estudo de Tucson, crianças com testes cutâneos negativos

apresentavam prevalência para sibilos/asma de 2%, enquanto que em crianças com testes positivos

a prevalência  atingiu  14%, demonstrando a importante participação da alergia na asma (380).

Apesar do melhor conhecimento da fisiopatologia da  asma e do aumento no número de

medicamentos disponíveis, a  incidência, morbidade e mortalidade têm aumentado no curso das

últimas décadas. No Reino Unido a prescrição anual de medicamentos para asma dobrou desde

1982.

Em 1987 ocorreram  4.360 mortes por asma  nos Estados Unidos, valor este superior em

31% ao declarado em 1980. Informações de 1996 do CDC relatam mais de 5.000 mortes

anualmente nos EUA (275). No Reino Unido, a média anual de morte é de 2.000. Atualmente a

mortalidade nos EUA para a população entre cinco e 34 anos de idade é de 0,4 por 100.000

habitantes (10).  No Brasil, na cidade de São Paulo, para a faixa etária de 20 a 24 anos e de 25 a

29 anos, os coeficientes médios foram de 0,55 por 100.000 habitantes em 1985 e 0,63 em 1993

(11).

A taxa de  mortalidade por asma tem aumentado significativamente em várias partes do

mundo, com incidência maior em indivíduos com idade superior a 55 anos (370). Na Austrália,

45% das mortes por asma em 1986, ocorreram em pacientes com idade maior que 60 anos (374).



Em 1985, na Inglaterra,  58% dos óbitos por asma ocorreram em homens e mulheres com mais

de 70 anos, enquanto que no País de Gales esta taxa alcançou índice de 71% (375).

                             

Características Patológicas

O componente principal   da asma brônquica é a limitação ao fluxo aéreo, que ocorre em

decorrência de três fatores:

1)   Vasodilatação e congestão dos vasos brônquicos e conseqüente edema.  Infiltração de células

 inflamatórias nos brônquios,  principalmente por eosinófilos,  linfócitos,  mastócitos e

macrófagos, com espessamento da membrana basal reticular do epitélio brônquico.

2) Hipersecreção mucosa,  hipertrofia das glândulas mucosas, aumento das células caliciformes,

com aumento de secreção intraluminal, e obstrução das vias aéreas por "rolhas" de muco. 

3)  Contração e encurtamento da musculatura lisa que envolve a via aérea, com aumento da massa

muscular,  hipertrofia e hiperplasia muscular.

A característica macroscópica mais importante é a hiperinsuflação pulmonar com áreas

focais de atelectasias decorrentes  de obstrução  causada pela oclusão de brônquios e bronquíolos

por muco espesso viscoso. A histologia do tampão mucoso evidencia muitas células ciliadas do

epitélio brônquico, em associação com  material protéico,  mucoso e eosinófilos. 

O agrupamento de células epiteliais ciliadas em cachos com mais de 100 células

configura os chamados corpos de creola (12,13).

As espirais de Curschmann e os cristais de Charcot-Leyden são outras características,

não patognomônicas, da asma. As espirais de Curschmann são criadas nas pequenas vias aéreas,

e são formadas por muco envolto por numerosas e tênues fibrilas. Os cristais de Charcot-Leyden

 são constituídos por um precipitado cristalino, decorrente da degeneração de eosinófilos, e são

encontrados no escarro.

Os brônquios apresentam com freqüência hiperplasia de células caliciformes, hipertrofia

de glândulas mucosas e desnudamento das células ciliadas resultando em perda da função ciliar,

favorecendo a presença de muco intraluminal.

A inflamação crônica da asma caracteriza-se por um processo de fibrogênese, com

espessamento da membrana basal, edema, proliferação e congestão vascular da submucosa e

lâmina própria com aumento da  permeabilidade capilar. Ocorre infiltrado inflamatório por



eosinófilos, linfócitos, células plasmáticas, fibroblastos, predominando os eosinófilos que

respondem por 5 a 50% do infiltrado celular (14). Mastócitos em número considerável são

encontrados na submucosa, no epitélio e mesmo na luz brônquica.

O espessamento subepitelial da membrana basal compõe-se de uma densa camada de

colágeno fibrilar, cuja espessura varia de 10-15 µm, o dobro do normal, e contém fibras colágenas

tipo I, II e V e fibronectina, sem os componentes da lâmina basal (colágeno tipo IV, laminina).

Outra anormalidade estrutural caracteriza-se pelo aumento do número de miofibroblastos cuja

magnitude correlaciona-se com a espessura subepitelial (294,376,377,378).

Os músculos que envolvem os brônquios encontram-se hiperplasiados e hipertrofiados

(15). Seu volume alcança até três vezes o valor de controles  não-asmáticos.

Inflamação e Asma

A descrição do quadro inflamatório da asma foi relatado pela  primeira vez em estudos

de autópsia em casos agudos  fatais, na década de 60 (16).

Com o advento da broncofibroscopia e suas técnicas associadas ( lavado broncoalveolar,

escovado brônquico,  biópsia endobrônquica  e a medida do óxido nítrico endobrônquico) tornou-

se possível nos últimos 15 anos conhecer  melhor a biologia pulmonar, a imunologia e os

mecanismos de injúria e reparação, envolvidos  na patogênese da asma (381). Com estes

procedimentos  teve-se a oportunidade de recolher e avaliar os vários tipos de células,  inúmeros

mediadores químicos, proteínas e enzimas  envolvidos na asma leve e moderada (17,18).

Resultados promissores na avaliação da inflamação têm sido obtidos com a técnica do escarro

induzido. Seus resultados têm sido comparados aos do lavado broncoalveolar e escovado

(382,383,384,385). Trata-se de técnica não invasiva e de fácil execução,  podendo ser repetida

várias vezes para avaliações seqüenciais,  mesmo em pacientes com asma severa.

A asma pode ser desencadeada em conseqüência de  inalação de poeira doméstica,

polens, pêlos, fumaças, pó de giz, odores fortes,  aerossóis químicos, mudanças de temperatura

e pressão do ambiente, distúrbios emocionais, hiperventilação (riso, choro),  exercício, infecções

virais, uso de aspirina e outros antiinflamatórios não-hormonais.

A exposição a alérgenos, particularmente nos primeiros anos de vida, pode determinar

inflamação crônica alérgica nas vias aéreas de indivíduos geneticamente suscetíveis. Outros



fatores de risco para o desenvolvimento de resposta inflamatória são: infecções virais na infância,

 exposição ambiental à fumaça do tabaco, poluição atmosférica e dietas com baixos teores de

antioxidantes.

A resposta das vias aéreas à provocação antigênica se presta particularmente para o

estudo e compreensão da patogênese da inflamação na asma.  Nesta, várias células são ativadas

gerando um processo caótico cíclico, com substâncias ativando e reativando outras, mesmo

quando a causa desencadeante tenha sido removida. A inflamação é a responsável pelo aumento

da reatividade brônquica.

A relação entre a síntese de anticorpos IgE contra alérgenos ambientais e doenças

alérgicas, como asma e rinite, há muito tempo está bem estabelecida.

Na asma alérgica as células omnívoras dendríticas (células sentinelas), derivadas do

precursor CD34+ da  medula óssea, estão presentes em grande número no epitélio e submucosa

das vias aéreas, e participam na sensibilização alérgica primária, fagocitando alérgenos inalados

e processando-os (327). As células dendríticas migram para os linfonodos regionais onde se

agrupam. As proteínas ingeridas são degradadas nos endossomos, e alguns fragmentos peptídeos

antigênicos resultantes ligam-se às moléculas de complexo principal de histocompatibilidade

(MHC) de classe II.  As MHC classe II (Ia) são expressas em altos níveis pelas células dendríticas,

formando complexos que são carreados para a superfície destas células, onde linfócitos CD4+ T

helper os reconhecem.  Uma vez ativados, os linfócitos CD4+ T helper estimulam a sua própria

proliferação e ativam os linfócitos B induzindo-os a secretarem a imunoglobulina E (IgE) através

do que se convencionou chamar de modelo dos  dois sinais: o primeiro é fornecido pelas

interleucinas 4 e 13 (IL-4 e IL-13) sintetizadas pelos linfócitos TH
2 (328, 329 ); o segundo,  por

contato, ocorre através da  interação entre a proteína transmembrana chamada  ligante CD40

(CD40L ou CD154) expressa na superfície dos linfócitos CD4+ T helper  ativados, com o receptor

CD40 dos linfócitos B (330, 331, 332). O resultado é a expressão dos RNAs mensageiros (curto

e longo) da IgE e conseqüente síntese protéica da IgE.

Uma reação dita precoce ou imediata se manifesta por  aumento da resistência das vias

aéreas, 10 a 15 minutos após contato com o alérgeno nos pacientes sensibilizados. Neste estágio

a obstrução brônquica é reversível  espontaneamente ou através de inalação de um

broncodilatador.

Imediatamente após a inalação do alérgeno, os mastócitos da mucosa das vias aéreas

sensibilizados pela  IgE são ativados pelo acoplamento do antígeno aos receptores IgE da

superfície de sua membrana celular. A IgE está  fixada à membrana do mastócito por um receptor



tetrâmero de alta afinidade FcεRI. Minutos após, ocorre uma série de eventos na membrana e

citoplasma do mastócito,  utilizando Ca2+  e mecanismos energia-dependentes, culminando com

 a ativação de  mais de 1.000 grânulos secretórios de seu citoplasma que contêm mediadores,  pelo

menos 15 substâncias (histamina, heparina, triptase, quimase, carboxipeptidase, catepsina G...)

e citocinas (Interleucinas – IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-13, TNF-α) (19). Mediadores lipídicos

(leucotrienos – LTC4, LTD4 e LTE4   e prostaglandina PGD2) são também sintetizados e liberados

após a degranulação dos mastócitos, pelo metabolismo do ácido araquidônico.

 O lavado broncoalveolar, na  fase precoce da asma (382), demonstra aumento das

concentrações principalmente de triptase,  histamina, LTC4, LTD4, LTE4, PGD2, PGF2 (9-alfa, 11-

beta) e tromboxane,  todos potentes broncoconstritores, e que determinam também aumento da

permeabilidade vascular, aumento da produção de muco e estimulação nervosa aferente.

Mediadores Lipídicos

O ácido araquidônico é um dos três ácidos graxos essenciais (20), que está  incorporado

esterificado na posição sn-2 da membrana celular fosfolipídica dos mastócitos e de outras células

inflamatórias (eosinófilos, macrófagos). Estudos sob microscopia eletrônica de células ativadas

em cultura sugerem que o ácido araquidônico derive de membranas perinucleares (21). Uma vez

ativado, o metabolismo do ácido araquidônico dá origem a um grupo de compostos, conhecidos

coletivamente como eicosanóides, constituído pelas prostaglandinas, tromboxanes e leucotrienos

(Fig.1).

Durante a  reação asmática ocorre um aumento da concentração intracelular de cálcio

que desencadeia uma série de eventos que determinam a ativação da fosfolipase A2 (22,23).  Esta

ativação e a hidrólise do ácido araquidônico formam  o liso-fosfolipídio. O  liso-fosfolipídio pode

ser acetilado formando o fator de ativação plaquetária (PAF). O PAF tem potente ação

broncoconstritora, e é um dos mais potentes fatores quimiotáxicos in vitro e in vivo para os 

eosinófilos. Determina  aumento da  permeabilidade vascular com formação de edema  e estimula

a secreção de muco, enquanto reduz significativamente o movimento ciliar, diminuindo o seu

transporte (259,260). Nos mononucleares o PAF regula a produção de citocinas e nos macrófagos

alveolares aumenta a produção de fator de necrose tumoral alfa  (TFN α) (257,258).

Por outra via, a oxigenação do ácido araquidônico pela  ciclooxigenase (CO)  nos

mastócitos  leva à formação das chamadas prostaglandinas PGD2, PGF2α e tromboxane (Tx), todos



broncoconstritores.  Outros produtos da CO tais como a PGE2 e PGI2 são broncodilatadoras.

A terceira via é a chamada via da 5-lipoxigenase (5-LO). Como resultado da presença

ativa da 5-LO, através de sua  interação com a proteína ativadora da 5-lipoxigenase (FLAP),

ocorre oxigenação do ácido araquidônico na posição do carbono 5,  formando o ácido 5-

hidroperoxieicosatetraenóico (HPETE), que é precursor do ácido 5,6-óxido-7,9-trans-11,14-cis-

eicosatetraenóico conhecido como  leucotrieno A4 (LTA4). O LTA4 é instável e rapidamente  sob

ação da enzima LTA4 hidrolase forma o LTB4. Por outra via, resultam os leucotrienos

sulfidopeptídicos ( LTC4, LTD4 e LTE4). O LTA4 é convertido em LTC4  sob ação da enzima

específica glutationil-S-transferase, que catalisa a conjugação do glutation ao LTA4 junto ao

carbono 6, formando o  LTC4 (ácido5[S]-hidroxi-6[R]-glutationil-7,9-trans-11,14-cis-

eicosatetraenóico). O LTC4 através de um transporte transmembrana específico (355,356), deixa

a célula (mastócitos, eosinófilos ou macrófagos), e no espaço extracelular  serve como substrato

para a γ-glutamil transpeptidase, que fragmenta o ácido glutâmico pela metade,  por clivagem em

sua cadeia peptídica,  para formar o  LTD4 (ácido 5[S]-hidroxi-6[R]-cisteinil-glicil-7,9 trans-

11,14-cis-eicosatetraenóico). O LTD4 é processado pela  remoção da metade glicina da cadeia

peptídica para formar o LTE4 (ácido 5[S]-hidroxi-6[R]-cisteinil-7,9-trans-11,14-cis-

eicosatetraenóico). O  LTC4 e seus derivados LTD4 e LTE4  constituem o que antes era conhecido

como SRS-A (slow-reacting substance of anaphylaxis) (387) e são na atualidade coletivamente

conhecidos  por cisteinil leucotrienos (cys-LTs),  por apresentarem em suas fórmulas o

aminoácido cisteína..Os leucotrienos são excretados pela urina sob a forma de LTE4.  O LTE4

urinário é  utilizado, na prática, como marcador da síntese de leucotrienos.

Os leucotrienos  LTC4 e LTD4   atuam como potentes broncoconstritores agindo em

receptores na musculatura lisa das vias aéreas, recentemente designados de receptores cys-LT1,

sendo de 1.000 a 10.000 vezes mais potentes que a histamina in vivo e in vitro (24). Os

leucotrienos são uns dos mais potentes secretagogos de muco.  O LTC4 e LTD4 atuam no endotélio

de vênulas pós-capilares permitindo extravasamento de macromoléculas gerando edema.

Estimulam a  fosfolipase A2 com subseqüente ativação de prostaglandinas e tromboxane. O LTB4

é um potente agente quimiotáxico para polimorfonucleares, eosinófilos e monócitos. Em altas

doses promovem degranulação e geração de superóxido. LTB4 promove adesão de

polimorfonucleares e eosinófilos ao endotélio vascular e sua migração transendotelial (25,26).

 O LTB4 induz a transformação dos linfócitos em supressores ou citotóxicos.

O que até aqui foi descrito configura a resposta imediata que ocorre entre 10 e 15

minutos após exposição ao antígeno e que geralmente se resolve em duas horas. Um segundo



período de broncoconstrição ocorre em 30 a 70% dos pacientes, e configura a resposta asmática

tardia, que se inicia 3 a 4 horas após a inalação, podendo durar mais de 24 horas (357).

Resposta Tardia da Asma

A resposta tardia da asma configura a fase de inflamação crônica da mucosa das vias

 aéreas com confluência de linfócitos T (CD4+), mastócitos, eosinófilos e basófilos. Com a

progressão participam os monócitos, macrófagos e plaquetas. Os linfócitos T apresentam

importante papel na orquestração da inflamação, através da síntese e ativação de  citocinas

responsáveis pela interação entre as células.

Nesta fase, os mastócitos também participam através de citocinas  por eles produzidas

 IL-4, IL-5 e IL-6 e através do TFN-α.  A IL-4 promove o  aumento da produção de IgE pelos

linfócitos B e regula a adesão de moléculas na membrana endotelial vascular (expressão VCAM-

1), com influxo de células inflamatórias. A IL-5 atua no crescimento, recrutamento, ativação,

adesão e sobrevida dos eosinófilos (37,38).  A IL-6 determina ativação dos linfócitos T e  secreção

de imunoglobulinas, enquanto que o TFN-α induz a expressão de selectinas-E que atuam no

recrutamento de neutrófilos.   Os mastócitos produzem também uma família exclusiva de

proteases (triptases e quimases) que exercem muitas ações biológicas relevantes na inflamação

das vias aéreas.

Como os mastócitos,  os basófilos secretam mediadores inflamatórios como a  histamina

e LTC4, apresentando também receptores de alta afinidade para anticorpos IgE.  Sintetizam

também  citocinas como a  IL-4 que potencialmente influenciam as funções de diferentes outras

células inflamatórias. Estudos recentes têm demonstrado aumento considerável na  presença de

basófilos nas vias aéreas de pacientes que morreram de asma severa (246). Koshino (247) através

de biópsia brônquica de asmáticos encontrou correlação entre número de basófilos e severidade

de sintomas.

Tanto em pacientes com  asma  atópica como na  não-atópica  têm-se encontrado

linfócitos T auxiliares ativados (CD25+) nas vias aéreas. Os linfócitos T apresentam papel

essencial na iniciação e regulação das respostas inflamatórias, pois ajudam a ativar as respostas

de outras células, principalmente secretando uma variedade de mediadores locais, coletivamente

denominados de linfocinas,  interleucinas ou citocinas.

 As citocinas produzidas pelos linfócitos T apresentam participação importante na



resposta inflamatória asmática. Atuam transmitindo sinais para a regulação da proliferação celular

e diferenciação.  Os linfócitos possuem vida longa e memória imune e também podem ser ativados

por antígenos específicos. Sua importância na doença é sugerida pelo aumento de CD4+ ativados

encontrados no lavado broncoalveolar, biópsias brônquicas e no sangue periférico.

Os asmáticos alérgicos apresentam níveis elevados de IL-4 e IL-13 (fundamentais na

síntese de IgE)  e IL-5 que são potentes mediadores da inflamação alérgica, enquanto que os não-

alérgicos têm níveis elevados de IL-2 e IL-5.  A IL-2 é um fator de crescimento do próprio

linfócito T. A IL-5 é produzida predominantemente pelos linfócitos T, assim como  pelos

mastócitos,  e  eosinófilos. IL-5 tem sido identificada como fator importante no crescimento,

maturação, ativação, migração tecidual e no aumento da sobrevida dos eosinófilos (37,38).

Os linfócitos CD4+ auxiliares se subdividem em duas categorias fenotípicas funcionais,

de acordo com a sua capacidade de secretar citocinas, o TH
1 e o TH

2, que derivam do TH
0 ou

células nulas. Os chamados TH
1 produzem  essencialmente as citocinas   IL-2, IL-3,  GM-CSF 

(granulocyte-macrophage colony-forming cell) e interferon gama (IFN-γ) ambos importantes na

imunidade celular contra patógenos intracelulares, enquanto que os linfócitos TH
2  produzem, além

da  IL-2,  as citocinas chamadas "pró-alérgicas" IL-3, IL-4, IL-5,  IL-6,  IL-10 e IL-13.  Esta

diferenciação entre subclasses de CD4+ é estritamente funcional, não sendo decorrentes de

marcadores de membrana. O  fator determinante da diferenciação dos precursores do linfócito

CD4+ em TH
1 e TH

2 ainda não é conhecido, porém acredita-se que possa estar relacionado à ação

de citocinas, em especial a IL-12.  A tuberculina estimula uma resposta do tipo TH
1, enquanto

alérgenos favorecem diferenciação TH
2.

Na asma, existem evidências para a preponderância de células tipo  TH
2 com expressão

de mRNA para IL-3, IL-4 e IL-5 nos linfócitos CD4+, em biópsias brônquicas efetuadas com

aplicação de técnicas moleculares. 

A associação entre asma e atopia sugere importante papel de fatores alergênicos

ambientais, os quais podem ativar linfócitos T naives  através da apresentação de antígenos pelas

 células dendríticas do epitélio.

A célula numericamente predominante na inflamação inicial e tardia da asma é o

eosinófilo.  Estas células que modulam as respostas inflamatórias alérgicas,  também produzem

citocinas como  IL-3, IL-5 e GM-CSF, as quais produzem maior diferenciação eosinofílica,

prolongam sua sobrevida, favorecem sua adesão, quimiotaxia e ativação,  determinando uma

autoperpetuação da infiltração inflamatória eosinofílica (28). Como os mastócitos, os eosinófilos

secretam mediadores lipídicos PAF, LTC4, prostaglandinas (PGE, PGF1, PGD2, PGF2α) e



tromboxane A2.

Os eosinófilos são formados na medula óssea cuja célula precursora é a mesma do

basófilo. Sua diferenciação é dirigida pela IL-3 e GM-CSF. A IL-5 é importante na diferenciação

seletiva e maturação da célula que dura cinco dias (38). Após deixar a medula óssea, os eosinófilos

circulam brevemente (em  média 25 horas) na corrente sangüínea, e então migram para os tecidos.

São distribuídos em vários órgãos, preferencialmente em tecidos com interface aérea, como tubo

gastrintestinal, e trato respiratório. Sua sobrevida nos tecidos oscila de dois a cinco dias, havendo

indícios de que esta possa aumentar quando ativados.

Em seu citoplasma existem distintas estruturas, salientando-se os grânulos específicos

secundários, que em seu núcleo cristalóide  contém a proteína básica maior (MBP), sendo sua

matriz constituída  pela proteína eosinofílica catiônica (ECP), peroxidase eosinofílica (EPO),

proteína X  eosinofílica (EPX) e neurotoxina derivada do eosinófilo (EDN). Outra proteína

unicamente encontrada nos eosinófilos (grânulos primários) é a proteína  lisofosfolipase que forma

os chamados cristais bipiramidais hexagonais de Charcot-Leyden encontrados no escarro.   

 Os  grânulos específicos secundários  quando ativados liberam estas substâncias que são

citotóxicas e importantes no mecanismo do dano tecidual. Análises por microscopia eletrônica,

evidenciam  rotura da membrana plasmática com extravasamento do conteúdo citoplasmático (39,

40,41,42).   Em baixas doses a MBP causa esfoliação de células epiteliais  e distúrbios na função

ciliar. Em altas concentrações, tem alta capacidade destrutiva do epitélio expondo a camada basal.

Através da técnica de imunofluorescência constata-se a deposição de MBP nos  locais de dano

epitelial (40). A MBP causa contração da musculatura lisa peribrônquica,  aumenta a hiper-

reatividade brônquica e reduz a atividade e freqüência dos  batimentos ciliares. Existem evidências

de que seletivamente bloqueie os receptores colinérgicos subtipo M2 e possa contribuir para

aumentar a sensibilidade colinérgica na asma (28).  A ECP  tem ação semelhante a MBP, enquanto

que a EPO em baixas concentrações, causa cilioestase e esfoliação epitelial. Estudos têm

demonstrado que MBP, ECP e EPO induzem a uma estimulação não citolítica da histamina tanto

em basófilos como em mastócitos. Como dado adicional, citamos que  a ECP e EDN são

ribonucleases (231,232).

In vitro diversas substâncias têm sido capazes de aumentar a sobrevida dos eosinófilos

e estimular a degranulação, dentre elas a IL-3, IL-5 e complexos de imunoglobulinas. O GM-CSF

ativado do macrófago alveolar obtido de pacientes com asma é capaz de aumentar a produção de

LTC4 dos eosinófilos e atividade citotóxica (43,44). Por outro lado, o eosinófilo pode ampliar a

cascata inflamatória produzindo agentes quimiotáxicos, como RANTES, eotaxinas e PAF, que



aceleram o recrutamento de novos eosinófilos para o foco inflamatório.

Estudos mais recentes (351), através de lavado broncoalveolar em asmáticos

sintomáticos, apontam o GM-CSF como a citocina mais importante na sobrevida do eosinófilo.

 Acredita-se que o GM-CSF seja sintetizado predominantemente pelo epitélio brônquico (352),

ao nível da membrana basal, penetrando na luz brônquica mais facilmente que a IL-5, que é 

sintetizada na lâmina própria, abaixo  da membrana basal. A IL-5 pode ter influência  na sobrevida

do eosinófilo principalmente na lâmina própria, enquanto que o GM-CSF atuaria no epitélio e luz

brônquicos.

Uma vez que o epitélio tenha sido danificado por ação das proteínas dos grânulos do

eosinófilo, ocorre exposição de terminações nervosas sensoriais, estimulando ativação retrógrada

de potentes neuropeptídeos, tais como a substância P (SP),  neurocinina A (NkA) e peptídeos

relacionados ao gem-calcitonina e óxido nítrico (NO) (45,46).

A SP e NkA são peptídeos neurotransmissores, da família das taquicininas, que exercem

seus efeitos pela ligação a receptores específicos. Estão presentes nas estruturas nervosas das vias

aéreas e em células inflamatórias, como células dendríticas, monócitos e macrófagos. São ativados

por estímulos específicos e não-específicos.

As taquicininas têm várias ações relevantes na asma: 1) a contração da musculatura  lisa

peribrônquica (279,280);  2) hipersecreção das glândulas da submucosa  em vias aéreas de

humanos in vitro (281) e ação estimulante para secreção de células caliciformes em porquinhos-

da- índia (282); 3) potencializa a neurotransmissão colinérgica nas terminações nervosas pós-

ganglionares (109); 4) extravasamento plasmático; 5) quimiotaxia e ativação de células

inflamatórias como macrófagos e monócitos ativando citocinas como a IL-6 (283) e 6)

proliferação celular muscular lisa (47).

Estudos em animais de laboratório demonstram que a contração da musculatura lisa é

mediada tanto por receptores NK1 como NK2 (279, 280); os efeitos pró-inflamatórios e de

secreção mucosa são determinados pela estimulação via  receptor NK1,  enquanto que a facilitação

para ativação colinérgica depende do receptor NK2 (284).

Os níveis de NO estão significativamente aumentados no ar expirado e no escarro

induzido de asmáticos. No escarro induzido, o percentual de eosinófilos e níveis de ECP

apresentam correlação significativa com a concentração de NO e seus derivados. O NO é formado

a partir do aminoácido L-arginina  através das enzimas NO sintases (NOS).  Pelo  menos três tipos

de NOS estão identificadas. A NOS  tipo II  tem sua produção induzida e  aumentada na 

inflamação,  por citocinas de várias células  incluindo macrófagos, linfócitos  e células epiteliais



das vias aéreas. Dentre estas citocinas, aumentam a expressão da NOS in vitro,  o TNFα, o IFN-

γ e a IL-1β. Restam dúvidas, entretanto,  se o aumento da produção de NO na asma é

primariamente benéfico (efeito broncodilatador) ou se ele perpetua e amplifica a inflamação.

O NO é um potente vasodilatador na circulação brônquica e pode exacerbar o

extravasamento de plasma pelo aumento do fluxo sangüíneo nas vênulas pós-capilares afetadas.O

NO é capaz de interagir com o ânion superóxido produzindo radicais altamente tóxicos de

peroxinitritos que podem contribuir para dano tecidual na asma.

 Adesão de Moléculas

O recrutamento de leucócitos para o local da inflamação envolve uma seqüência de

eventos  bem coordenada  e dinâmica, na qual várias moléculas de adesão celular (CAMs) e

citocinas quimiotáxicas participam ativamente (27). A adesão dos leucócitos circulantes ao

endotélio vascular é fundamental para uma efetiva defesa contra infecção e injúria. Os leucócitos

devem aderir ao endotélio, penetrar na parede do vaso, transpô-la e migrar para o sítio da

inflamação.

 As moléculas de adesão estão divididas em três superfamílias, dependendo de sua

estrutura: integrinas, selectinas e superfamília de imunoglobulinas (28).

No processo da  inflamação ocorre  inicialmente  a vasodilatação de vênulas pós-

capilares e mudanças no fluxo sangüíneo, resultando na marginação dos leucócitos. Estas células

são capturadas pelas  P-selectinas (eosinófilos) e E-selectinas (neutrófilos) (223,224)  através de

uma ligação fraca e reversível que permite o "rolamento" das células nas paredes dos vasos (29).

Selectinas E e P  das células endoteliais dos focos de inflamação servem como ligantes

 para L-selectinas específicas de leucócitos.  Ocorre  um aumento de afinidade e expressão de

adesão molecular na superfície dos leucócitos através de β1  integrinas  VLA-4 (very late antigen),

LFA-1(leucocyte function associated antigen) e Mac-1 (macrophage-1 antigen). Um grupo de

 moléculas expressas no endotélio vascular liga-se às β2  integrinas (família CD18)  da superfície

dos leucócitos facilitando a  adesão  intercelular ao endotélio microvascular (30,31,32). Incluem-se

neste grupo da superfamília das imunoglobulinas, moléculas de adesão intercelular ICAM-1 e 2

(intercellular adhesion molecules),  moléculas de adesão vascular (VCAM-1) e as relacionadas

às plaquetas – PeCAM-1 (platelet-endothelial cell adhesion molecule-1).

As β2  integrinas interagem com as moléculas ICAM-1 das células  endoteliais, enquanto

que as β1  integrinas interagem com as moléculas VCAM-1. A via CD18-ICAM-1 é  utilizada por



todos os leucócitos, enquanto que a via VLA-4/VCAM-1 é utilizada somente por eosinófilos e

mononucleares (225).O acúmulo seletivo de eosinófilos e linfócitos nas respostas alérgicas é

gerado pela via VLA-4/VCAM-1, induzida pela liberação de IL-4 e IL-5 dos linfócitos TH
2. O

início ou  aumento da produção de ICAM-1 decorre da ação de mediadores  pró-inflamatórios  tais

como a IL-1, IFN-γ e TNFα, enquanto  que VCAM-1 depende da IL-4. Uma significativa

expressão VLA-4 ocorre em basófilos, eosinófilos e linfócitos, sendo mínima em neutrófilos e

monócitos. As  PeCAM-1 situam-se nas junções basolaterais das células endoteliais, incluindo

zonas de junção intercelular, e atuam facilitando  a transmigração de neutrófilos  através da

barreira endotelial (244, 245).

Os leucócitos fixam-se à superfície endotelial, onde encontram altas concentrações de

citocinas, agentes quimiotáxicos (chemotactic cytokines) e mediadores lipídicos. Estes produtos

dos linfócitos  e  macrófagos  difundem-se  do foco inflamatório do espaço perivascular  ou

mesmo das células do próprio endotélio vascular, e ativam os leucócitos. Baixas concentrações

de IL-8 (33,34) produzidas pelo endotélio vascular e secretada nas regiões subendoteliais,

aumentam a adesão leucocitária e induzem sua migração. Outras substâncias quimiotáxicas como

IL-2, IL-5, RANTES (regulated upon activation in normal T-cells, expressed and secreted), PAF,

eotaxina-1 e 2 (específicas para eosinófilos) (226,227) favorecem a migração  transendotelial, 

para o espaço extravascular. A migração no espaço extravascular até o sítio da inflamação é

guiado por concentrações aumentadas de fatores quimiotáxicos – LTB4,  PAF, IL-16 e quimocinas

– que têm a capacidade de controlar precisamente o movimento de leucócitos e também por

interações entre as  integrinas (adesão) e proteínas teciduais extracelulares (35,36).

Ao final, já no foco inflamatório, as células (leucócitos)  ampliam suas funções

citotóxicas, liberando oxidantes, proteases e outros produtos como fatores de crescimento  e

citocinas. Os eosinófilos ao contrário dos neutrófilos  podem sobreviver nos tecidos por períodos

longos, às vezes semanas, dependendo das citocinas do microambiente (228).  Acredita-se que os

eosinófilos possam auto-regular sua própria sobrevivência através de uma via autócrina (229,230).

Fisiopatologia

Como evidenciado no estudo patológico da asma, a inflamação da mucosa brônquica

ocasiona limitação ao fluxo aéreo devido a edema, tampões de muco e contração da musculatura

lisa peribrônquica.  Este conjunto determina redução do calibre das vias aéreas determinando

aumento da resistência das vias aéreas (Rva).



Os  testes de função pulmonar auxiliam no diagnóstico e monitoramento  de pacientes

asmáticos. Praticamente todos os testes podem se alterar. Estes podem apresentar-se normais nos

assintomáticos fora de crise ou com os mais variados  graus de obstrução  em função do estágio

da doença em que o paciente se encontra.

 A redução do calibre e conseqüente aumento na resistência das vias aéreas, determina

redução dos fluxos expiratórios  máximos, diminuição dos volumes expirados em função do

tempo,  hiperinsuflação pulmonar, aumento do trabalho respiratório com mudanças na

performance muscular e alterações na relação ventilação-perfusão com alteração nos gases

sangüíneos.

A avaliação funcional pulmonar na asma caracteriza-se pela redução do volume

expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e  redução dos fluxos expiratórios (FEF25-75%,

V50%CVF, V25%CVF, PFE).  O volume residual (VR) e a capacidade residual funcional (CRF)

aumentam à medida que a obstrução brônquica piora, devido ao fenômeno de "air trapping" e

compressão dinâmica das vias aéreas. A capacidade pulmonar total (CPT)  quase não se altera,

podendo aumentar quando de obstrução muito severa.  A capacidade vital forçada (CVF) diminui

 nos casos de obstrução e  hiperinsuflação com aumento da CRF e do VR, com redução, portanto,

relativa da CVF, quando a CPT mantém-se dentro da normalidade ou levemente aumentada. A

relação VEF1/CVF está diminuída.

A  curva pressão-volume na asma tem forma semelhante à normal. Devido à

hiperinsuflação está desviada para cima e devido à baixa pressão está desviada para a esquerda.

A capacidade de difusão pelo monóxido de carbono (DLCO) é normal podendo estar

aumentada devido à hiperinsuflação que determina aumento da área de superfície de membrana

alveolar e ao aumento do volume sangüíneo capilar pulmonar decorrente do aumento da pressão

negativa intratorácica que propicia maior número de hemácias  na captação do CO.

Devido à obstrução brônquica das pequenas vias aéreas periféricas, os alvéolos são mal

ventilados,  porém continuam a ser perfundidos. Como conseqüência ocorre aumento da diferença

alveolar-arterial de oxigênio  (P(A-a)O2), com queda da pressão parcial de oxigênio arterial (PaO2)

determinando hipóxia. Esta  hipóxia leva a taquipnéia e aumento da ventilação-minuto, com

eliminação de CO2,  determinando hipocapnia e alcalose respiratória, o achado mais comum na

análise da gasometria do sangue arterial do asmático (48).  O estímulo ou mecanismo

determinante desta  hiperventilação ainda não está bem caracterizado. Durante a crise de asma,

é possível que a ativação de receptores irritantes estimulem a ventilação,  não podendo descartar-

se  também a ação de outros reflexos gerados nas vias aéreas, pulmões ou parede torácica.



Hipercapnia e acidose respiratória, com ou sem acidose metabólica (lática), ocorrem em estágios

muito avançados, quando de obstrução muito severa com alterações nas trocas gasosas, grande

aumento do trabalho respiratório e fadiga muscular (49,50,51,52).

Nos pacientes em que estão presentes os sintomas de asma, embora com espirometria

normal, ocorrendo dúvida quanto ao diagnóstico, pode-se lançar mão dos chamados testes de

provocação que avaliam a  reatividade das vias aéreas.  Estes testes são sensíveis, com boa

acurácia e apresentam baixa incidência de resultados falso-negativos ou falso-positivos. Uma

resposta com broncoconstrição (hiper-reatividade) a  inalação de histamina ou metacolina (b-metil

homólogo da acetilcolina)  sugere  que os sintomas estão associados à asma. Os testes de inalação

são dependentes de dose-resposta,  sendo a  provocação efetuada pela inalação seriada de

concentrações ascendentes da droga. As doses são cuidadosamente estipuladas e a resposta

avaliada através da queda  do VEF1, cinco minutos após a inalação. O teste é considerado positivo

quando ocorre  uma queda no VEF1 de 20% ou mais, comparado ao valor controle basal, após

inalação de solução de cloreto de sódio. O  teste da metacolina avalia a reatividade da musculatura

lisa das vias aéreas, todavia, os mecanismos pelos quais a reatividade à metacolina aumenta ou

diminui são ainda pouco conhecidos.

A inalação de ar frio com alta ventilação-minuto, mantendo-se  a  PCO2 constante

(hiperpnéia  isocápnica), é outro teste de provocação capaz de induzir broncoconstrição transitória

em pacientes cujo diagnóstico de asma é incerto.

Para o monitoramento da asma em termos práticos, utilizam-se pequenos aparelhos, que

medem o pico de fluxo expiratório (PFE) conhecido como peak expiratory flow.  A variabilidade

diurna do PFE tem sido um método clínico aceitável no controle da asma e avaliação da asma

ocupacional.A variabilidade diurna normal no PFE em indivíduos não asmáticos é de 10% ou

menos, aumentando consideravelmente em pacientes com hiper-reatividade brônquica e asma

grave. O PFE correlaciona-se bem com o VEF1  (315)  na determinação da limitação ao fluxo aéreo

e progressão da obstrução.  É medido em aparelhos portáteis, baratos, sendo ideal para o

acompanhamento domiciliar e ocupacional, avaliando também os efeitos do tratamento. O

paciente deve ser bem instruído quanto à forma da realização das medidas. É um exame que

demanda  cooperação, dependendo muito do esforço muscular desenvolvido na expiração forçada.

Devem ser efetuadas três medidas da expiração forçada (intervalos de um a dois minutos) que

devem ser iniciadas sempre imediatamente após a inspiração pulmonar máxima, considerando-se

o maior resultado obtido na série.

O PFE é importante em pacientes que são incapazes de perceber o agravamento da



obstrução,  ao contrário daqueles que percebem pequenas mudanças.  O PFE é capaz de detectar

uma crise em sua fase inicial, pois quando detectamos sibilância à ausculta, o PFE já caiu em 20

a 25%. Devem ser efetuadas quatro medidas diárias, distribuídas desde o despertar até a hora de

deitar. Se acordar de madrugada ou apresentar  sintomas durante o dia, novas medidas são

efetuadas (316).

Diagnóstico e Manifestações Clínicas

As  três manifestações clínicas mais importantes da asma são sibilos, dispnéia e tosse.

A asma é a causa mais comum de episódios recurrentes de tosse e sibilos em adultos e

crianças, embora nem tudo que sibile seja asma. Várias doenças podem causar sibilos como a

insuficiência ventricular esquerda, a  doença pulmonar obstrutiva crônica  ou as obstruções

brônquicas localizadas. Nas crianças,  fibrose cística, bronquiolite aguda viral, bronquiomalácia,

estenoses brônquicas ou traqueais, anéis vasculares e aspiração de corpo estranho podem cursar

com sibilos. Os sibilos são sons adventícios contínuos, de caráter musical,  predominantemente

expiratórios na asma,  produzidos pela aceleração do ar nas vias aéreas estreitadas, gerando

oscilações de suas paredes (53,54). A obstrução é mais grave, quando da associação de sibilos

inspiratórios e expiratórios (55).  A ausência de sibilos em um paciente asmático sinaliza como

uma advertência de muita gravidade, sugerindo que os fluxos aéreos são tão baixos que não geram

oscilações de parede, não determinando portanto manifestação acústica.

O mecanismo da dispnéia ainda não é de todo conhecido. Ocorre devido ao esforço

requerido para a manutenção da  adequada ventilação. Acredita-se que a dispnéia seja decorrente

da atividade tônica sustentada da musculatura inspiratória  (56). Vários fatores aumentam a carga

dos músculos inspiratórios que geram tensão para vencer o aumento da resistência que acompanha

o broncoespasmo. Quando ocorre hiperinsuflação, os músculos inspiratórios tornam-se  mais

curtos e por conseguinte menos eficientes na geração de tensão.

A respiração a altos volumes pulmonares  (hiperinsuflação) modifica o raio de curvatura

e posição do diafragma, colocando-o em desvantagem mecânica no início da inspiração,

representando uma carga adicional a ser vencida pela musculatura, aumentando o trabalho

inspiratório. A altos volumes a complacência do sistema respiratório diminui (o trabalho elástico

da respiração está aumentado devido a redução da complacência do sistema) e a pressão positiva

de final de expiração  (PEEP intrínseco, também conhecida como auto-PEEP) impõe um limiar

de carga inspiratória que deve ser superado antes que ocorra fluxo inspiratório. Nos indíviduos



normais, fisiologicamente ao final de uma expiração normal, a pressão dentro das vias aéreas e

alvéolos é igual a atmosférica, resultando em ausência de fluxo, enquanto que na circunstância de

auto-PEEP a pressão excede a atmosférica.

A tosse é quase que constante na asma, podendo por vezes ser sua única manifestação.

Geralmente é pior à  noite e após grandes esforços.

Acredita-se que a tosse seja decorrente do aumento da resistência ao fluxo  nas vias

aéreas centrais, onde os receptores da tosse são mais abundantes. McFadden (57) descreveu dois

grupos de pacientes asmáticos, o primeiro só com tosse e o  outro com dispnéia aos esforços. No

grupo da tosse, a obstrução era principalmente em grandes vias aéreas, enquanto que no grupo

cujo sintoma dominante era a dispnéia ocorria obstrução em pequenas vias aéreas, onde os

receptores de tosse são mais raros.

Outros sinais físicos comuns são a taquipnéia, taquicardia, utilização da musculatura

acessória, sensação de opressão torácica e o chamado pulso paradoxal. A freqüência respiratória

é superior a 25,  podendo ultrapassar 50 irpm. A taquicardia ultrapassa 120 bpm e pode-se notar

o pulso paradoxal. O pulso paradoxal  consiste na diminuição acentuada da amplitude do pulso

e até mesmo o seu desaparecimento, associado a uma diferença de pressão sistólica entre a

inspiração e a expiração superior a 10 mmHg. A sensação de opressão torácica, ou constrição,

provém da estimulação de receptores (vagais) nas vias aéreas (58).

O paciente que em vigência de asma aguda apresente dor torácica do tipo pleurítica, com

dispnéia grave, cianose e taquipnéia, deve ser radiografado para avaliar a presença de

pneumotórax. O pneumomediastino e o enfisema subcutâneo envolvendo a região cervical são

raros, porém mais freqüentes que o pneumotórax. 

Etiologia da Asma

Alérgenos como Causa Importante de Asma Perene

Os alérgenos,  em sua grande  maioria,  são  proteínas solúveis em água, com baixo peso

molecular  (5-50 kDa) ou glicoproteínas que rapidamente penetram através das membranas das

mucosas, desencadeando sintomas em pacientes alérgicos, estimulando a produção de anticorpos

IgE.

O fator de risco mais importante no desencadeamento da asma é a atopia, que é uma

predisposição genética de certos indivíduos para a síntese, inapropriada,  de IgE específica para



componentes  protéicos de aeroalérgenos ambientais  inalados.    Estudos recentes sugerem que

a atopia esteja ligada a determinadas regiões de cromossomos, particularmente 11q e 5q 

(240,241,242,243). O risco de desenvolver  asma é 10-20 vezes maior em atópicos do que em não-

atópicos.   

A atopia pode ser determinada,  através de testes cutâneos,  pela  IgE específica (RAST)

para alérgenos comuns, e pela  dosagem da IgE sérica total.

A atopia é muito comum. Sua prevalência em adultos jovens com testes cutâneos

positivos para a poeira doméstica ou polens varia entre 40 e 50% (59,60). Como resultado da alta

prevalência, 1/5 dos casamentos pode ocorrer entre dois atópicos, e parcela considerável da

população terá dois ou mais gens que predispõem a atopia.

Na sociedade moderna,  ocorre uma grande concentração habitacional nas  metrópoles,

com  predomínio do estilo de  vida sedentário e de confinamento, gastando-se maior parte do

tempo (90%)  no ambiente interior das moradias, do trabalho ou no lazer e 5% adicionais em

transporte (239). Este fato contribuiu  para o aumento da prevalência da asma (atópica) alérgica,

devido ao contato mais prolongado com os chamados alérgenos domésticos,  desencadeando o que

hoje chamamos de asma perene.

Voorhorst e Spieksma (61) relataram  estreita relação entre alergia à poeira doméstica

e a concentração de ácaros na poeira, e que quando o nível de alérgenos aumenta  eleva-se também

a concentração de ácaros, sugerindo que o alérgeno é secretado ou excretado.

A exposição pura e simples não é suficiente para sensibilizar. Muitas pessoas expostas

em seus lares não desenvolvem anticorpos IgE, isto é, não são atópicos. Por outro lado, estudos

longitudinais   efetuados por Sporik (62) demonstraram que a exposição  de crianças com tenra

idade a altas concentrações de alérgenos da  poeira doméstica era importante para o

desenvolvimento futuro da asma, explicando-se o alto percentual de crianças asmáticas em idade

escolar na Inglaterra, cerca de  80%,  que demonstram testes positivos para alérgenos de ácaros

da poeira doméstica, enquanto que em controles este valor não ultrapassa 30%. Vários trabalhos

sugerem que a primeira exposição de recém-natos a areoalérgenos pode ser importante

determinante de sintomas respiratórios tardios e sensibilização (63,64,65).

O Dermatophagoides pteronyssinus é o ácaro mundialmente predominante na poeira

doméstica. Como são fotofóbicos e suscetíveis a dissecação, residem em "ninhos" nos tapetes,

camas, sofás, almofadas, estofados, colchões, travesseiros...onde sua fonte de nutrição (escamas

e fungos da pele humana) é encontrada. Os determinantes primários de seu crescimento e

sobrevivência implicam a alimentação, a temperatura média de 24ºC e a  umidade relativa do ar



de 60%.

Os principais alérgenos sensibilizantes do ácaro da poeira doméstica são o Der p 1 e 2

e o Der f 1 e 2. O Der p 1 é o maior alérgeno perene da asma, provém do trato gastrintestinal do

ácaro, e é encontrado em alto teor em suas fezes, com partículas de 10 a 20 µm de diâmetro,

semelhantes no tamanho ao pólen ou esporos fúngicos (66).

Outros alérgenos encontrados nas casas provêm das baratas que as infestam, e que hoje

podem também desencadear asma perene. São três as espécies principais, a germânica (Blattella

germanica), a  americana (Periplaneta americana) e a oriental (Blatta orientalis).  Seus alérgenos

conhecidos  são Bla g 1, Bla g 2 e Per a 1.  O mais importante, o Bla g 2,  provém do intestino da

barata, é eliminado pelas fezes  e é encontrado principalmente em cozinhas, onde a barata encontra

seu suprimento alimentar.

Por último, temos os alérgenos dos animais criados no interior das casas como gatos e

cães. Mais de 60% dos pacientes asmáticos demonstram hipersensibilidade aos alérgenos do gato

e/ou cães, e mais de um terço destes convivem com estes animais em seus lares (207,209).

 Nos gatos os  alérgenos Fel d 1 provêm das glândulas sebáceas, e um nível elevado

destes alérgenos  é descrito nas secreções anais (210).  A descamação  de sua  pele elimina

partículas de 2 a 5 µm de diâmetro que contêm o alérgeno Fel d 1, que permanece longo período

em suspensão,  principalmente em ambientes mal ventilados (66).

Os cães,  por ficarem  mais tempo fora de casa que os gatos, causam menos asma, sendo

que o seu alérgeno mais comum, encontrado em sua saliva e pele, é o  Can f 1. Deve ser ressaltado

que os  alérgenos de cães e gatos podem ser  encontrados em 25% dos ambientes onde

habitualmente não estão presentes  estes animais (207).

Em outros animais menores como porquinho-da-índia, ratos, coelhos etc... a fonte de

alergia é a urina, sendo portanto a gaiola  mais importante que o próprio animal, na disseminação

do alérgeno no ambiente.

Outros aeroalérgenos que podem precipitar ou exacerbar a asma são os esporos de

fungos (mofo ou bolor) reconhecidos como causadores de sensibilização atópica. Sua presença

pode variar em função da região geográfica e condições climáticas (temperatura/umidade). São

encontrados principalmente em ambientes quentes,  úmidos e  pouco ventilados como porões,

banheiros, cozinhas, e em locais onde exista material orgânico como dispensas, armazéns e

lixeiras.

   



Asma Noturna

Muitos asmáticos apresentam exacerbação intermitente da doença  durante a noite.

Acordam entre 3 e 4 h da manhã, com sibilância, dispnéia e tosse, que muitas vezes pode ser o

único sintoma.

Muitos são os fatores que podem explicar a asma noturna. Asmáticos estáveis durante

o dia pioram à noite. Turner-Warwick (67) estudou cerca de 7.729  pacientes ambulatoriais e

constatou que 74% têm sintomas de asma  noturna, acordando-os pelo menos uma vez por

semana, enquanto 39% acordam toda noite.  Cerca de 53% dos óbitos em asmáticos ocorrem no

período noturno.

A participação do ciclo circadiano na fisiopatologia da asma é importante. Sabe-se que

a análise funcional pulmonar, mesmo em não-asmáticos,  apresenta melhores resultados por volta

das 16 h. Em contrapartida, verificam-se os piores valores  entre 3 e 4 h da manhã. No asmático

a reatividade brônquica aumenta na madrugada. A resistência das vias aéreas aumenta

progressivamente a partir de meia-noite até as primeiras horas da manhã. Os valores mais baixos

do PFE,  tanto em asmáticos como em normais,  ocorrem  nas primeiras horas da manhã. Os

asmáticos apresentam valores mais baixos que os normais,  indicando broncoconstrição.

Associada a redução circadiana do calibre brônquico, ocorre a participação do sono, 

aumentando ainda mais a Rva, com piora adicional da função pulmonar. Ballard (214) estudou

as mudanças dos volumes pulmonares durante o sono em pessoas com e sem asma. Seus

resultados  evidenciaram uma redução na CRF de 20% em normais e  41% em asmáticos, quando

comparados aos valores medidos na posição supina em acordados. Postularam que esta queda nos

volumes pulmonares durante o sono poderia ser fator de importância no desencadeamento da

broncoconstrição noturna. Sabe-se que durante o sono ocorre inibição na atividade tônica da

musculatura inspiratória (215), sendo que os músculos intercostais inspiratórios são mais afetados

que os diafragmas. Esta redução é mais importante na fase REM do que na NREM. A inibição da

atividade tônica inspiratória pode explicar em parte a redução do volume pulmonar durante o sono

(216).

Outros fatores contribuem para as exacerbações noturnas: o cortisol que tem ação

antiinflamatória brônquica, tem seu pico plasmático de manhã, com níveis baixos no período

noturno; a hipertonia vagal noturna; o contato prolongado com alérgenos do ácaro da poeira

doméstica encontrados no leito do paciente; contato diurno com alérgenos que não provocam

resposta imediata, porém determinam resposta tardia;  pico da histamina  circulante às 4 h da



manhã  (68), correspondendo ao dobro do valor obtido às 16 h (não observado em não-asmáticos)

e  aumento de linfócitos e  eosinófilos  no lavado broncoalveolar  às 4 h da manhã. Estes 

linfócitos e  neutrófilos demonstram  redução de 33%  no número de receptores β-adrenérgicos,

apresentando  resposta alterada à infusão de isoproterenol, quando comparada à resposta das

mesmas células obtidas por BAL  às 16 h  (217).   

Certos autores (68,143) atribuem, ao decúbito supino e, conseqüente congestão

pulmonar, uma participação no agravamento noturno da asma. Também relacionado ao decúbito

temos o refluxo ácido gastroesofagiano, decorrente de uma baixa tonicidade (relaxamento) do

esfíncter esofagiano inferior, determinando esofagite e microaspiração. O  relaxamento do

esfíncter gastroesofagiano pode ser agravado em decorrência da própria terapia broncodilatadora,

 retificação dos diafragmas devido ao air trapping, ou aumento da pressão intra-abdominal

(344,345). A prevalência de refluxo ácido gastroesofagiano na asma tem sido estimada entre 34

a 89% enquanto 40% dos pacientes têm evidências de esofagite erosiva (218) e 58% têm hérnia

de hiato (266).  Mesmo sem aspiração traqueal de conteúdo gástrico, a acidez esofagiana pode

estar associada a broncoconstrição,  por  ação do  tono vagal exacerbado,  decorrente da

estimulação dos receptores do esôfago inferior (71).

Asma por Aspirina

Cerca de 10% de pacientes adultos asmáticos e  20% de portadores de asma severa

apresentam idiossincrasia a aspirina ou a outros antiinflamatórios não-hormonais, que precipitam

crises de asma. Estes pacientes apresentam o que se convencionou chamar de asma induzida por

aspirina (AIA) (72,73,74).

Na  maioria dos casos os primeiros sintomas ocorrem durante a terceira ou quarta

décadas de vida, através de intensa rinite vasomotora. A AIA  é rara em crianças.

Com o passar dos meses ocorrem congestão nasal crônica (92%), rinorréia (89%),

espirros (51%) e redução na olfação (65%),  evidenciando  o exame físico polipose nasal

(324,325,326). Subseqüentemente, desenvolve-se a asma  brônquica e posteriormente a

intolerância química à aspirina. Aproximadamente 10% dos pacientes apresentam urticária e/ou

angioedema (75).

Dentro de quinze minutos a uma hora após a ingestão de aspirina, mesmo em pequenas

doses como 10 mg, os pacientes apresentam a crise de asma, com  rinorréia e irritação conjuntival

e às vezes rubor facial. Várias outras drogas antiinflamatórias podem também desencadear asma,



dentre elas as mais importantes são a  indometacina, ibuprofeno, diclofenaco, piroxican, naproxen,

sulfinpirazona e fenilbutazona.

Acredita-se que a crise asmática ocorra devido à inibição específica da enzima

ciclooxigenase COX 1 pela aspirina. Esta enzima media a oxigenação do ácido araquidônico,

determinando a   formação de prostaglandinas. Bloqueada esta  via, acredita-se que haja um desvio

pela  via da 5-lipoxigenase,  formando-se então grandes quantidades de leucotrienos,  considerados

os maiores mediadores da AIA.

Segundo Szczeklik (76), a aspirina promove a ativação dos  cys-LTs  pela supressão dos

efeitos endógenos da PGE2,  produto da via da ciclooxigenase que apresenta ação inibidora sobre

as células inflamatórias que determinam broncoconstrição.

Estudos mais recentes ( 267) sugerem uma  nova hipótese com  a  participação genética,

 levando a maior expressão da enzima LTC4 sintase na parede brônquica de pacientes com AIA,

determinando uma produção em excesso de cys-LTs, a qual é exacerbada quando de uso de drogas

 antiinflamatórias não-esteróides não-seletivas, que suprimem PGE2  gerada pela atividade da

COX-1. O gem da LTC4 sintase localiza-se no cromossomo 5q (268). Cowburn (267) encontrou

freqüência de expressão para a LTC4 sintase cinco vezes maior em eosinófilos de fragmentos de

biópsias brônquicas de pacientes com AIA do que naqueles por asma não induzida por aspirina

(NAIA) e 19 vezes maior do que em indivíduos normais. O aumento da expressão de LTC4 sintase

em fragmentos de biópsias brônquicas de pacientes com AIA foi a única enzima ou marcador

celular que se correlacionava significativamente com a hipereatividade gerada pela lisina-aspirina

inalada.

Asma de Exercício  –  Broncoconstrição  Esforço-Induzida

O exercício é um dos mais comuns precipitantes da asma brônquica, ocorrendo após

esforços vigorosos.  A prevalência de sintomas ao esforço em pacientes com asma varia de 40 a

90% (77,78,79). É  mais freqüente em crianças e adolescentes, podendo, entretanto,  ocorrer a

qualquer idade.

Para que  a crise se produza, torna-se necessário que a ventilação atinja 60% ou mais da

ventilação máxima, e que o esforço se mantenha por quatro a cinco minutos (80). Um exercício

curto, de trinta segundos ou um minuto, repetidos a curtos espaços, tende e impedir o aparecimento

da asma pós-exercício. 

 Corrida livre ou em esteira rolante são esforços que mais provocam a reação brônquica,



enquanto que  a  crise quase nunca se apresenta após o esforço desenvolvido na natação. Corridas

em atmosferas  secas e frias tendem a gerar crises, ao contrário de atmosferas úmidas e quentes.

A obstrução é um fenômeno agudo, ocorre imediatamente após o término do exercício,

atinge o pico máximo em cinco a 10 minutos, e regride espontaneamente, com restabelecimento

total  em 20 a 90 minutos. O exercício, ao contrário da asma desencadeada por alérgenos,  não

aumenta a reatividade brônquica (81).

A área de superfície da mucosa nasal gira em torno de 160 cm2 suprindo o ar inspirado

de calor e vapor d’água durante a inspiração. À medida que a ventilação aumenta durante o

esforço, ocorre o aumento da  resistência inspiratória, passando a respiração a ser oral, cabendo

 às vias aéreas intratorácicas a  atribuição de aquecer e umidificar o ar inspirado. A patogênese da

broncoconstrição esforço-induzida  é relacionada à acelerada evaporação de água, determinando

 perda de calor da  mucosa, com a finalidade de aquecer o ar frio inspirado ao nível da árvore

traqueobrônquica, quando de ventilação-minuto elevada. Quanto maior a quantidade de água e

calor  transferidos da  mucosa brônquica maior será a resposta obstrutiva (82,83,84,85). Acredita-

se que a respiração rápida cause evaporação de água e aumento da osmolaridade na superfície 

líquida das vias aéreas, também conhecido como fluido periciliar, resultando na degranulação de

 mastócitos com a liberação de mediadores inflamatórios  como os cys-LTs (C4, D4 e E4).  

Outra  hipótese relaciona-se à  hiperemia da microcirculação das vias aéreas, com

formação de edema da mucosa. McFadden propôs a hipótese de constrição da microcirculação

brônquica  pelo resfriamento da mucosa durante o exercício, e hiperemia  reativa após a

interrupção do esforço, com mudanças na permeabilidade e edema da submucosa (301). Segundo

Dunnill (86) pacientes asmáticos têm rede capilar brônquica hiperplasiada que parece ser mais

permeável que as de não-asmáticos (87,88).

A participação de mediadores na patogênese da asma de exercício é muito controversa,

ainda não completamente compreendida, com resultados conflitantes nas análises de lavados

broncoalveolares. Venge (353) em 1991 relacionou o grau da  broncoconstrição esforço-induzida

aos níveis de ECP no soro de pacientes asmáticos, demonstrando  que os níveis séricos de ECP

antes do exercício se correlacionavam significativamente com a queda máxima do PFE após o

exercício. Recentemente Yoshikawa (354), utilizando a técnica do escarro induzido,  encontrou

porcentagens expressivamente elevadas de eosinófilos e ECP em asmáticos com broncoconstrição

esforço-induzida, acreditando ser possível que a broncoconstrição estimulada por vários tipos de

mediadores dos mastócitos possa ser potencializada em presença de inflamação eosinofílica.

Episódios recorrentes de asma, após inalação de alérgenos  ou infecções virais, nunca



foram relacionados à asma pós-exercício.

A asma induzida pelo esforço deve ser distinguida de outras condições que causam

sintomas respiratórios durante o exercício, como a obstrução fixa de vias aéreas centrais, certas

patologias musculares e disfunção laríngea esforço-induzida (255).

Asma Quase-fatal

Existem várias definições para esta condição grave  da evolução asmática (89). Ruffin

et al (90) definem asma quase fatal como o estágio agudo de asma em que  o paciente desenvolve

parada respiratória, sua PCO2 é >50 mmHg, com alteração do nível de consciência. Crompton (91)

descreve como "asma catastrófica" quando o paciente  desenvolve súbita e severa crise de asma,

com rápido declínio na função ventilatória, apesar de receber tratamento capaz de controlar  os

sintomas na maioria dos pacientes. Molfino (92) descreve asma quase fatal àquela em que os

pacientes apresentavam-se em parada respiratória.  Nestes a  PCO2 média na primeira análise da

gasometria era de 97,1 ± 31,1 mmHg.

Os pacientes com potencialidade  de desenvolverem  asma quase-fatal, com risco de vida,

podem ser reconhecidos quando apresentam:

-  aumento da sibilância e dispnéia rapidamente progressiva; 

-  incapacidade de completar uma frase em uma respiração ou levantar-se de

uma cadeira ou do leito;

- utilização da musculatura acessória respiratória;

- sudorese profusa e ortopnéia;

- freqüência respiratória > de 25 irpm;

- freqüência cardíaca persistentemente > 110 bpm;

- pico de fluxo expiratório (PFE) < 40% do previsto ou < 200 l/min;

- pulso paradoxal >10 mmHg.

Em um estágio mais avançado com possibilidade iminente de risco de vida e asma  fatal

os pacientes se apresentam com:

- ausculta pulmonar sem sibilos "tórax silencioso";

- cianose;

- bradicardia;

- exaustão, confusão, perda da consciência.



Fatores de risco para a mortalidade incluem  idade avançada,  importante  hiper-

reatividade brônquica associada a baixa percepção da dispnéia,  passado recente (últimos 12

meses) de internação em UTI sob ventilação mecânica, prescrição de três ou mais categorias de

drogas antiasmáticas,  uso prolongado de corticóide oral em doses elevadas, infecção respiratória

 recente, fatores psicológicos e baixo nível sócio-econômico que reduz o acesso aos cuidados

médicos e impossibilita modificações de cunho ambiental.

Segundo a Sociedade Britânica de Tórax (93), a morte em asmáticos é mais freqüente em

atópicos do que em  não-atópicos. Polart (94) demonstrou que o atendimento emergencial de

asmáticos também é mais freqüente em atópicos. Em pacientes que necessitaram de ventilação

mecânica, a aspirina foi a causa precipitante da asma em apenas  8%.

A asma quase-fatal se correlaciona bem com a excessiva variação diurna do PFE (95).

Baseado nestes estudos, é indicada a mensuração do PFE em todos os pacientes com asma

moderada ou severa, sendo obrigatória em  todos os pacientes que tiveram internação hospitalar

no ano precedente. Assim, a  rápida deterioração do PFE  pode ser importante sinal para determinar

a internação do paciente. Um PFE  menor que 100  l/min está associado a um  risco duas vezes

maior de morte subseqüente (237,238).

No que concerne à análise histopatológica, observa-se um infiltrado com predomínio de

neutrófilos com raros eosinófilos nos pacientes que morreram  no decurso de 2,5 h desde o início

do ataque asmático (96). Os neutrófilos são capazes de causar graves danos teciduais, pela ativação

de enzimas tóxicas, radicais livres e citocinas. Secretam também  o fator de ativação da histamina,

que ativa mastócitos e basófilos que, por outra via, ativam outros mediadores. Este processo

desencadeia severa inflamação, com espessamento de todas as camadas da parede das vias  aéreas

(222), determinando grave  obstrução, potencializada  pela contração da musculatura lisa

brônquica.

Asma Ocupacional

A asma é a causa mais comum de doença respiratória  relacionada  ao trabalho. A asma

ocupacional, responsável por 1 – 2% dos casos de asma,  é definida como limitação variável ao

fluxo aéreo e/ou hiper-reatividade brônquica não específica,  relacionada à exposição a poeiras,

gases,  vapores ou fumaças, no ambiente de trabalho (97,98). Esta definição exclui a asma

desencadeada por  irritantes, como o ar frio ou exercício. Embora um diagnóstico prévio de asma

não invalide o diagnóstico de asma ocupacional,  ficam excluídos os  asmáticos prévios, que



entram em exacerbação da doença quando expostos a  poeiras ou fumaças no  trabalho. 

Até o momento existem mais de 200 substâncias implicadas na asma ocupacional (98).

As  principais categorias de agentes  relacionadas  englobam: antígenos animais, insetos, fungos,

plantas, gomas vegetais, enzimas biológicas, anidridos, isocianatos, aminas alifáticas,  aminas

aromáticas, metais, drogas farmacêuticas e outras substâncias químicas (98).

Estas substâncias podem ser divididas em duas categorias de acordo com o mecanismo

de ação: imunológicas e não-imunológicas. As imunológicas podem ser  dependentes ou  não da

mediação pela IgE . As não-imunológicas compõem a Síndrome da Disfunção Reativa das Vias

Aéreas, ou asma induzida por irritantes.

A asma de causa imunológica apresenta um período de latência ( vários meses e às vezes

anos) entre a exposição e o início da sintomatologia respiratória. O paciente passa a relatar tosse,

opressão torácica e sibilos após chegar ao local de trabalho, especialmente após o fim de  semana.

É  a  chamada "asma da segunda-feira". Durante o período de latência, os alérgenos são

processados pelos macrófagos, que apresentam os antígenos aos linfócitos T auxiliares, os quais

estimulam os linfócitos B a produzirem IgE específica. Quando ocorre a reação antígeno-IgE

específica  nos mastócitos, mediadores químicos são ativados, desencadeando a cascata de eventos

inflamatórios.

A asma de causa  não-imunológica é menos comum e não apresenta o período de

latência. A síndrome da disfunção reativa das vias aéreas foi descrita por Brooks  (99,100) em

1985. Foram descritos dez casos de indivíduos que desenvolveram sintomas de asma após uma

única exposição (geralmente acidental) a altos níveis de vapores, fumaça ou gases irritantes, sem

que nenhum apresentasse história prévia de sintomas respiratórios. A sintomatologia da asma

persistiu em média por três anos. O tempo de exposição ao agente variou de alguns minutos até

12 horas (média de 9h).  Outra característica é que a reexposição ao agente não reproduz a doença.

A patogênese da síndrome não está ainda determinada. Acredita-se que ocorra grave

lesão epitelial da  mucosa com destruição, por inalação de alta concentração do agente químico,

seguida de  inflamação neurogênica via reflexos axonais. Ativação de macrófagos e degranulação

de mastócitos (não-alérgica) pode ocorrer, recrutando células inflamatórias para o local.

Infecção Viral e Asma

Crianças em idade pré-escolar apresentam 6 a 10 resfriados por ano, enquanto que os

adultos apresentam em média três episódios (291). As infecções virais aumentam o absenteísmo



no trabalho e na escola, apresentando efeitos adversos em pacientes com doença broncopulmonar

subjacente. As infecções virais respiratórias altas e a atopia interagem de forma bidimensional e

dinâmica. As infecções virais influenciam o desenvolvimento  de sensibilização alergênica,

enquanto que a atopia influencia as respostas das vias aéreas respiratórias baixas à infecção viral

(290). Os asmáticos não são mais susceptíveis à infecções virais respiratórias do que os não-

asmáticos, apresentam, entretanto, uma resposta nitidamente mais forte (368). Estudos

epidemiológicos prospectivos evidenciam que 80% das exacerbações de asma em crianças em

idade escolar e 50% de todas as exacerbações em adultos estavam associadas à  infecções virais

do trato respiratório superior, sendo o rinovírus humano implicado como o principal vírus

associado à exacerbações em asmáticos (369).

Comumente  as  infecções virais são responsabilizadas como desencadeantes de

broncoespasmo em pacientes  asmáticos,  acreditando-se que possa  representar um fator

importante na patogênese da asma em crianças e adultos (101). Alguns vírus, como o sincicial

respiratório, o parainfluenza  e o rinovírus, parecem ter um papel mais importante que outros vírus

na exacerbação da asma, podendo atuar também como alérgenos, estimulando a formação de

anticorpos IgE vírus-específicos.

 Em crianças a infecção viral comumente causa sibilos.  Nas menores de dois anos o

agente causal mais comum é o vírus sincicial respiratório. Acima desta idade são causadas

principalmente pelos rinovírus e coronavírus.

 Embora   por mecanismos pouco conhecidos,    estudos demonstraram que infecções

virais aumentam a reatividade brônquica, desencadeiam e exacerbam a asma em crianças.

Aumentam os níveis de uma variedade de citocinas pró-inflamatórias do epitélio respiratório,

monócitos e macrófagos. Ativam os mediadores dos mastócitos e intensificam o recrutamento de

eosinófilos nas vias aéreas, desenvolvendo intensa resposta inflamatória.

Na presença de infecção viral por rinovírus, as células do epitélio nasal são as primeiras

a serem afetadas. Secreção nasal de crianças com asma induzida por vírus evidenciou níveis

aumentados de mieloperoxidase do neutrófilo, MBP, IL-8, RANTES e MIPα (105,106), citocinas

que são quimiotáxicas para linfócitos e eosinófilos.

Existem poucas dúvidas de que a maioria dos vírus (adenovírus, influenza, RS,

parainfluenza) infecta o trato respiratório baixo (102). Existem evidências muito claras de que isto

ocorra também com os rinovírus. A resposta inicial resulta em destruição celular do epitélio o que

estimula os receptores irritantes vagais das vias aéreas causando broncoconstrição. A replicação

dos rinovírus em nível brônquico está relacionada a um aumento de citocinas que persiste por seis



dias (103).

Infecções virais nasais circunscritas e da faringe podem também causar efeitos no trato

respiratório baixo em alguns casos (290).  Em resfriados induzidos experimentalmente por

rinovírus, tanto em atópicos como em não-atópicos ocorreu aumento do número de linfócitos

CD3+, CD4+ e CD8+ na mucosa brônquica assim como de eosinófilos que podem estar

relacionados a  hiper-reatividade brônquica. Em asmáticos  o infiltrado eosinofílico  encontrava-se

 ainda aumentado após seis a oito dias (104). Dados mais recentes (291) afirmam que em asmáticos

atópicos o afluxo de eosinófilos nas vias aéreas persiste por semanas mesmo após resolução clínica

dos sintomas.

Asma e Gravidez

Estudos epidemiológicos demonstram associação de 1 a 4% entre asma brônquica e 

gravidez (303,304), enquanto que o estado de mal asmático atinge de  0,05 a 2% do total das

grávidas (305). A asma durante a gravidez pode resultar em aumento da letalidade materna

perinatal (306), prematuridade e baixo peso do recém-nato (308). Bahna e Bjerkdal (307)

encontraram aumento significativo  de partos prematuros e baixo peso fetal em 381 asmáticas em

comparação a 112.530 grávidas não-asmáticas. Pacientes com  asma  sem tratamento conveniente

apresentam  maior incidência de hiperemese gravídica (309), toxêmia, hipertensão gestacional

(310) e hemorragia vaginal espontânea (309).

Durante a gravidez ocorrem alterações  fisiológicas que podem modificar o curso da

asma. Podemos dividir em alterações que melhoram a asma, e aquelas que pioram a asma.

Melhoram a Asma (309,311):

- broncodilatação mediada pela progesterona;

- potencialização da broncodilatação β-adrenérgica mediada pela progesterona ou

estrogênios;

- aumento do cortisol livre plasmático;

- aumento da resposta β-adrenérgica mediada pelos glucocorticóides;

- diminuição da broncoconstrição mediada pela histamina plasmática (devido ao aumento

da histaminase circulante);



- estabilização brônquica mediada pela prostaglandina I2;

- broncodilatação mediada pela prostaglandina E;

- broncodilatação induzida pelo peptídeo atrial-natriurético;

- aumento da meia-vida ou redução da ligação protéica de broncodilatadores “endógenos”

ou exógenos.

Agravam a Asma (309,311):

- refratariedade pulmonar aos efeitos do cortisol pela competitividade de ligação aos

receptores de glucocorticóides  pela progesterona, aldosterona ou deoxicorticosterona;

- broncoconstrição mediada pela prostaglandina F2;.

- redução da CRF com fechamento das pequenas vias aéreas e redução dos índices de

ventilação-perfusão;

- aumento do refluxo gastroesofageano;

- aumento do stress e fatores psicológicos.

O curso da asma na gravidez  não pode ser previsto, podendo ocorrer tanto a  estabilização,

melhora ou piora. Pacientes com asma  severa  tendem a piorar durante a gravidez, enquanto que

aquelas que apresentam asma leve tendem a  melhorar (312). Existe propensão  à exacerbação entre

a 24ª e 36ª semanas, enquanto que as crises são pouco comuns durante o trabalho de parto ou no

parto propriamente dito. O comportamento da asma  nas gestações subseqüentes é semelhante às

anteriores (306,312).

Durante o ciclo gravídico-puerperal o acompanhamento especializado deve ser incentivado,

objetivando-se um suporte terapêutico farmacológico, enfatizando-se o aspecto preventivo,

mantendo-se o bem-estar materno-fetal, reafirmando-se a necessidade do controle ambiental,

evitando-se possíveis fatores precipitantes da asma.

Tratamento

A asma é uma doença complexa, multifatorial e se manifesta de forma diferente nas várias

idades. Múltiplas abordagens são necessárias no controle da asma, todas passando em primeiro

lugar pela compreensão do paciente acerca de sua doença, possibilitando um manuseio mais seguro

da mesma. O objetivo do tratamento é a melhoria da qualidade de vida, através de um constante



monitoramento, buscando a cessação das crises de broncoespasmo, tolerância  normal ao exercício,

provas de função respiratória e PFE normais, e a redução e  mesmo a interrupção do uso de

broncodilatadores.

O paciente deve estar sempre sob controle médico,  ser instruído a tomar corretamente os

medicamentos prescritos, compreendendo o porquê da necessária aderência  ao tratamento

profilático antiinflamatório, e como e quando utilizar a medicação sintomática de alívio.  Deve

evitar os agentes que desencadeiam suas crises e saber monitorizar sua doença através dos

sintomas, ou utilizando medidores de PFE,  reconhecendo o agravamento do quadro, buscando

cuidados médicos na ocasião apropriada.

A estratégia   farmacológica do tratamento da asma apresenta dois objetivos: (1) atenuação

da inflamação das vias aéreas e (2) promoção da broncodilatação.

Cuidados Ambientais

Combater o ácaro da poeira doméstica não é tarefa fácil, principalmente em ambientes

úmidos cuja concentração alcança 1.000 ácaros  por grama de poeira.

O colchão deve estar envolvido em tecido impermeável ou plástico e  ser lavado

semanalmente com água quente para  remoção do ácaro e alérgenos. Quanto aos travesseiros, 

evitar os que contenham  penas ou espuma dando-se preferência aos de fibra sintética.  Lençóis

devem ser trocados semanalmente e lavados em água  a   60ºC.  Evitar os cobertores de pêlos,

dando-se preferência aos de fibra sintética, laváveis. Estofados, cortinas e tapetes não são

permitidos,  pois  tapetes são um  importante micro-habitat para a colonização do ácaro e

constituem fonte de alérgenos para que colchões sejam reinfestados (208).

Limpar diariamente, ou mesmo mais de uma vez o quarto de dormir, utilizando aspiradores

de pó. Estes aparelhos, os mais recentes, contêm o filtro integral de micropartículas HEPA e

combinam alta e constante capacidade de filtração do ar com baixa turbulência.  Retêm 

considerável quantidade de partículas de poeira e outros alérgenos que se encontrem também em

suspensão (207).  Os aspiradores mais antigos, com inadequada filtração e exaustão,  ao contrário

do desejado, aumentam significativamente a concentração no ar do Der p I. O ambiente deverá ser

mantido com as portas fechadas. Durante o verão, a refrigeração do ar através de  aparelhos de ar

condicionado deve ser incentivada, obrigando que janelas e portas permaneçam fechadas,

prevenindo a entrada de alérgenos externos, mantendo-se a umidade relativa do ar a 50% (233).



A utilização regular de ar condicionado central controla a umidade, reduzindo o crescimento de

ácaros (234). 

Existem atualmente no mercado substâncias acaricidas, dentre elas o dissecante poliborato

sódico, que mata os ovos, larvas e adultos do Dermatophagoides pteronyssinus por desidratação

osmótica.

Os animais não são permitidos no  interior das casas, e quando isto não for possível torna-

se necessário  dar banho duas vezes por semana. Grandes quantidades de alérgenos podem ser

removidos de gatos pela simples imersão do animal em água, reduzindo-se a concentração

alergênica também no ar ambiente (276,277). A mesma  redução pode ser obtida em cães  através

do banho, utilizando-se  porém  shampoo (278).  Mesmo quando retira-se definitivamente o animal

do ambiente, a redução do reservatório de alérgenos  pode demorar meses (211).

 O Fel d 1 é produzido sob controle hormonal e a castração do gato (macho) reduz de 3 a

5 vezes sua produção (212). Jalil-Colome em recente publicação sugere que a produção de Fel d

1 é maior nos machos que fêmeas (213).

Nas populações de baixo nível sócio-econômico, e com precárias condições de habitação,

a infestação por baratas constitui um fator de risco importante para sensibilização de asmáticos.

O combate às baratas inclui medidas físicas e químicas. Medidas devem ser tomadas para

evitar o acesso aos alimentos, ao lixo e à água. O ambiente deve ser ventilado, evitando-se umidade

e  condensação. As torneiras devem ser mantidas em perfeito estado, sem vazamentos. Os ralos

devem ser mantidos vedados.

O combate químico inclui várias substâncias químicas. A mais  indicada para pacientes

alérgicos constitui-se na hidrametilnone comercializada em  dispositivos de plástico que contêm

“iscas” que exterminam as baratas. As baratas entram, ingerem as iscas que contêm a substância

e saem para morrer algum tempo depois. Estes dispositivos são efetivos, reduzindo o número de

baratas por 2 a 3 meses.

A exposição  interna  a irritantes não-alérgicos,  como a fumaça de cigarro, odores e sprays

fortes, poluentes químicos do ar, particularmente o ozônio e o dióxido de enxofre deve ser

reduzida.

Antiinflamatórios na Asma

A classificação da asma quanto à gravidade mudou recentemente segundo as normas do

Programa Nacional de Educação e Prevenção da Asma, do National Institutes of Health, NHLBI



dos EUA. A classificação anterior de 1991 descrevia  asma com intensidades leve, moderada e

severa. Nas novas normas editadas em 1997 (275) quatro categorias são agora descritas:  leve

intermitente, leve persistente, moderadamente persistente e severamente persistente.

Estas diretrizes recomendam a  prescrição de  medicação antiinflamatória para todos os

tipos de asma,  exceto para a categoria “leve  intermitente”. Os antiinflamatórios utilizados no

tratamento atual da asma englobam os corticóides, as cromonas e os modificadores de

leucotrienos..

1 - Corticóides

Como a  asma brônquica  é considerada uma doença inflamatória crônica, o controle

farmacológico da doença teve o seu enfoque recentemente direcionado para as drogas inalatórias

antiinflamatórias, deslocando do primeiro plano os broncodilatadores beta-agonistas. 

Os antiinflamatórios mais potentes são os corticóides, únicos capazes de reverter a

inflamação das vias aéreas (107,108). Mesmo em pacientes com asma  leve, os corticóides inalados

são superiores aos beta-agonistas em uso regular (109,110). Nos pacientes graves, altas doses de

corticóide inalado são efetivas na manutenção da função pulmonar.

O poder da cortisona no alívio do estado de mal asmático e controle da asma crônica 

severa foi demonstrado pela primeira vez  em 1950  por Haydon Carryer (111).

Mesmo antes do conhecimento da asma como doença inflamatória, o corticóide inalado

 já era utilizado. A primeira utilização  foi feita por Gelfand (112) em 1951, em cinco pacientes

asmáticos,  utilizando 50 mg de acetato de cortisona  por duas semanas.  Embora tenha ocorrido

resposta favorável, o breve tratamento não foi suficiente para uma avaliação criteriosa. Em 1958

Franklin e colaboradores administraram prednisolona em spray, tendo como veículo o freon (110).

A dose total diária era de 18 mg e conseguiram parâmetros de função pulmonar semelhantes aos

obtidos quando de doses mais elevadas por via oral. Foram efetuados estudos com outras drogas

como  hidrocortisona e dexametasona (113,114), confirmando-se a eficácia do tratamento, embora

ocorressem sinais de hipercorticismo, inclusive supressão da supra-renal, provavelmente devido

à absorção sistêmica da droga que era maior que  a ação seletiva na mucosa brônquica. Este fato

levou os pesquisadores a buscar o corticóide inalado ideal, aquele que combina alta potência tópica

com baixa biodisponibilidade sistêmica.

A avaliação da potência tópica  de um corticóide é feita através do teste cutâneo de

McKenzie (115). Este teste é baseado na ocorrência de intensa vasoconstrição, tornando pálida a



  pele intacta,  após contato por oclusão de solução alcoólica de corticóide com ação tópica

especial. Esta resposta se correlaciona com a atividade antiinflamatória e é utilizada para classificar

os corticóides por ordem de potência.

A primeira droga utilizada em grande escala  no tratamento tópico da rinite e asma foi o

dipropionato de beclometasona (DPB) (116), um corticóide halogenado, 5.000 vezes mais potente

que a hidrocortisona pelo método de atividade tópica de McKenzie. Outras surgiram como 

valereato de betametasona, acetonido de triancinolona,  flunisolida, budesonida e propionato de

fluticasona. Em fase de investigação na asma, ainda  não comercializados,  temos o furoato de

mometasona (fase III de investigação), cyclesonide e RP 106541.

 A budesonida é 980 vezes mais potente que a dexametasona e apresenta

biodisponibilidade sistêmica de 11% devido à primeira e efetiva passagem da droga   pelo fígado,

enquanto que a dexametasona alcança 80% (117,118). 

O propionato de fluticasona é duas vezes mais potente que o dipropionato de

beclometasona e três vezes mais potente que  a budesonida (119,120) e, devido ao extenso

metabolismo hepático de primeira passagem, sua  biodisponibilidade é  insignificante. É lipofílico,

o que proporciona maior penetração e deposição no tecido pulmonar bem como maior afinidade

pelos receptores de glicocorticóides, ocupando-os por tempo mais prolongado.

O furoato de mometasona apresenta alta potência com baixa absorção sistêmica, e a

vantagem de utilização em  dose única diária.

Mecanismo de Ação do Corticóide

O conhecimento da patologia celular e molecular da inflamação das vias aéreas  na asma

só tem aumentado, demonstrando que existem  múltiplos alvos na ação dos corticóides tópicos in

vivo. Estudos têm demonstrado que os corticóides modulam o gem de expressão das citocinas,

enzimas inflamatórias, receptores, adesão e  infiltração de células inflamatórias  nas vias aéreas

(121,122).

Os corticóides atuam pela  ligação a  receptores glicocorticóides (GRs), ativando-os. Os

GRs estão presentes em quase todos os tipos de células, apresentando alto nível de expressão nos

pulmões, no epitélio das  vias aéreas e endotélio dos vasos brônquicos (285,286). GRs são fatores

de transcrição que regulam vários gens específicos esteróides-responsivos (285). Os corticóides

difundem-se diretamente através da  membrana plasmática das células-alvo e ligam-se aos

receptores protéicos intracelulares. A ligação do ligante ativa os receptores de corticóide no



citoplasma, resultando  uma dissociação destas moléculas com rápida localização nuclear e união

a seqüências de  DNA específicas, adjacentes aos genes que os ligantes regulam.  Interações diretas

proteína-proteína têm sido demonstradas entre o GR e o AP-1 (activator  protein-1) (287), com

o componente p65 do NF-κB (factor nuclear-kappa B) (288,289), com o  NF-AT (nuclear factor

of activated T-cells) todos também fatores de transcrição  que regulam a expressão de outros gens

alvo inflamatórios. 

Os  corticóides  constituem a terapêutica mais eficaz da atualidade no controle a longo

prazo da asma, reduzindo a inflamação nas vias aéreas pela interação com outros fatores de

transcrição que regulam a expressão anormal de gens.

Na asma a ação dos corticóides ocorre por propriedades  antiinflamatórias e

imunomoduladoras, alcançando cerca de 30 alvos terapêuticos  que assim podem ser rezumidos:

- aumenta com doses elevadas a síntese de lipocortin 1, uma proteína   inibidora da

fosfolipase A2 da membrana fosfolipídica do ácido araquidônico, que controla a produção de 

prostaglandinas e leucotrienos (123,124);

- aumenta a síntese da SLPI (secretory leucocyte protease inibitor) nas vias aéreas (269).

A SLPI é uma antiprotease, que apresenta a característica de se opor as enzimas inflamatórias

como a triptase;

- aumenta a expressão dos receptores β2  dobrando a velocidade de transcrição no pulmão

humano, in vitro (270);

- aumenta a secreção da  IL-10 previamente conhecida como CSIF (cytokine-syntesis-

inhibitory factor) que inibe a ativação de várias citocinas de linfócitos T de ratos. Este aumento

ocorre provavelmente por ação indireta,  por mediação via efeito inibitório sobre a  NF-κB (271).

Inibe a transcrição de citocinas como TNFα, IL-1, IL-6 e IL-8. A  IL-10 inibe a resposta tardia  e

o afluxo de eosinófilos e linfócitos após provocação antigênica no rato Brown-Norway (274);

- reduz o número de mastócitos na mucosa das vias  aéreas,  pela redução na produção de

citocinas IgE dependentes, como a IL-3 e GM-CSF necessárias para a expressão dos mastócitos

nas superfícies mucosas  (8);

- inibe a proliferação de linfócitos T e reduz a produção e ativação de IL-1, IL-2, IL-3, IL-6,

IL-8,  TNF-α, GM-CSF e interferon pelos linfócitos (125);

- diminui a expressão das moléculas de adesão do endotélio e leucócitos, tais como a

selectina-E e ICAM-1 por ação direta ou por  inibição da produção das citocinas IL-1Ã e TNF-β

(272);

- inibe o fator nuclear κB (NF-κB), fator de transcrição que regula a expressão de múltiplas



proteínas inflamatórias;

- inibe o acúmulo de  macrófagos e monócitos nas  vias aéreas e  induz  a   monocitopenia

(126); 

- inibe a produção de IL-3, IL-5 e GM-CSF pelo eosinófilo, interferindo em sua

diferenciação, ativação, quimiotaxia e  inibindo sua capacidade de auto-regulação (127,128,129).

O corticóide bloqueia os efeitos destas citocinas, levando à  morte celular programada, ou apoptose

(273);

- reduz a ativação da ECP dos eosinófilos;

- inibe a exsudação plasmática através do endotélio vascular, reduzindo a permeabilidade

capilar;

- restaura a integridade epitelial e reduz o número de eosinófilos, linfócitos, mastócitos e

macrófagos ativados do tecido brônquico (130,131,132).

Doses e Efeitos Colaterais

A partir da década de 1980 o uso de corticóides por inalação tornou-se universalmente

aceito como a melhor terapêutica para asmáticos com sintomas persistentes. A dose deve ser 

individualizada para cada  paciente. Para adultos a dose recomendada  do  dipropionato de

beclometasona varia de 100 a 250 mcg duas a quatro vezes ao dia; a budesonida de  400 a 2.400

mcg divididas em  duas ou quatro vezes ao dia; flunisolida de 500 a 1.000 mcg duas vezes ao dia,

enquanto que o propionato de fluticasona de 200 a 1.000 mcg duas vezes ao dia.

Estudos químicos e físicos sobre aerossóis demonstram a importância do tamanho das

partículas inaladas. Segundo Taburet e Schmit (133), partículas maiores que 10 µm  depositam-se

na boca e orofaringe, enquanto que partículas  menores que 0,5 µm  alcançam os alvéolos, sendo

exaladas sem se  depositar na superfície brônquica. Partículas de 1 a 5 µm são as ideais,

depositando-se nas pequenas vias aéreas cumprindo seu papel terapêutico. Quando da aplicação

do spray dosador, somente 2 a 10% depositam-se nos pulmões. O restante é deglutido e absorvido

pelo tubo gastrintestinal  e inativado pela passagem pelo fígado. Objetivando-se evitar a

impactação na orofaringe, reduzindo-se o número de  partículas maiores de 10 µm que chegam até

a boca, utiliza-se um espaçador de grande volume. Outra finalidade do espaçador é a melhor

sincronia  no ato da  inalação contribuindo para a melhor eficácia da substância  inalada. A

inalação através do espaçador deve ser feita imediatamente, pois a meia vida da droga liberada pelo

spray,  na câmara do espaçador,  é menor que 10 segundos. Outro aspecto técnico para o uso do



espaçador de grande volume é a abolição do efeito de  inércia do aerossol. Espaçadores de pequeno

volume reduzem também a velocidade das partículas inaladas porém são menos eficazes em

aumentar a fração que chega aos pulmões.

Os efeitos colaterais podem ser divididos em locais e sistêmicos. Os locais são decorrentes

da ação do corticóide na mucosa da orofaringe.O mais comum é a candidíase oral, determinando

sintomas em 5% dos pacientes (134). Sua ocorrência pode ser reduzida com o uso do espaçador

 e   utilização do medicamento antes das principais refeições, ou lavando-se a boca imediatamente

após a inalação. Outro efeito local é a disfonia (134) decorrente  de miopatia dos músculos da 

laringe, sendo dose dependente. Os problemas da voz são minimizados quando da utilização de

 dispositivos para inalação que utilizam o corticóide em pó (386), sendo mais acentuados com os

sprays, já que ao contrário da candidíase, o espaçador não protege contra a disfonia. Esta

constatação parece ser devido ao dispositivo utlilizado. Estes dispositivos para inalação em pó

fazem com que o paciente inale contra resistência, alterando a posição anatômica das estruturas

acima da laringe, modificando também a posição das cordas vocais, o que pode influenciar na

deposição das partículas da droga. Com o spray, com ou sem espaçador, isso não acontece. A tosse

também pode ocorrer, não diretamente relacionada ao corticóide inalado, porém aos aditivos do

propelente utilizado.

Quanto aos efeitos sistêmicos os mais relatados são a  interferência no eixo hipófise-supra-

renal, intolerância a glicose, osteoporose, adelgaçamento da pele, estrias, acne, catarata e em

crianças o  retardo no crescimento.

Com doses de beclometasona ou budesonida  não superiores a 800 mcg dia, praticamente

não há alteração significativa nos níveis de cortisol plasmático matinal, ou excreção urinária em

24 horas de cortisol  livre (135,136,137). Vários estudos com doses mais elevadas foram efetuados,

destacando-se o de Brown (138), que avaliou um grupo de nove  voluntários normais e concluiu

que para uma dose de 2.000mcg/dia de beclometasona ocorre redução significante na excreção

urinária do cortisol  em 24 h, fato este que não ocorreu com o uso de budesonida. Johanson (139)

estudou a supressão do cortisol matinal  pela beclometasona e budesonida em 12 voluntários

normais, com inalação de doses 400 mcg, 800 mcg e 3.200 mcg/dia. A supressão ocorreu

unicamente com doses acima das terapêuticas. A comparação de 2.000 mcg/dia de fluticasona com

2.000 mcg dia de beclometasona evidenciou que ambas causam pequena supressão no eixo

hipófise-supra-renal, mantendo-se entretanto os níveis médios de cortisol dentro da faixa normal.

O uso prolongado de corticóide pode levar a osteoporose  em pacientes de qualquer idade

afetando  principalmente os ossos trabeculados como costelas e vértebras. A osteoporose ocorre



devido à  inibição direta da atividade osteoclástica, reduzindo a formação óssea. O corticóide  reduz

a absorção de cálcio pelos intestinos, e a reabsorção pelos rins, ocorrendo como  conseqüência, o

aumento da secreção do hormônio da paratireóide, que atua  nos osteoclastos determinando

absorção óssea.

Cerca  de  30 a 50% dos pacientes que fazem uso crônico de corticóides  desenvolvem

osteoporose. Os corticóides inalados quando utilizados em doses acima das terapêuticas e por longo

período, podem também causar  osteoporose, sendo o grupo de mulheres na menopausa o mais

atingido. Quando da associação de  corticóide tópico e oral, o risco aumenta (140). A osteoporose

induzida por corticóides pode ser monitorizada através da densitometria óssea. Adequada 

suplementação de cálcio e vitamina D deve ser mantida.

A catarata subcapsular posterior é outra complicação conhecida após uso prolongado de

corticóides  por via sistêmica.  No momento estão em curso estudos que avaliam  se o uso dos

corticóides por via inalatória  pode também determiná-la. O glaucoma pode também ser induzido

ou exacerbado pela administração de glicocorticóides.

O crescimento e a função adrenal  em crianças é pouco afetado quando do uso em doses

preconizadas, 400 mcg de beclometasona, 600 mcg de  budesonida  e 200 mcg de fluticasona.

Wolthers (141)  apresentou estudo em que comparou o efeito da  fluticasona e beclometasona sobre

o crescimento dos membros inferiores, obtendo resultado  significativamente maior para o

propionato de fluticasona (141). Acredita-se que a asma severa e mal controlada é capaz por si só

de retardar o crescimento da criança (142), enquanto que crianças sob tratamento tópico

desenvolvem-se normalmente.

É sabido que o uso prolongado de corticóides por via sistêmica está associado a um grande

risco de diabetes em pacientes predispostos. A intolerância à  glicose está  relacionada a um

aumento da produção de glicose hepática e redução na utilização da glicose periférica, com inibição

dos efeitos da insulina nos miócitos e adipócitos. Os efeitos dos corticóides inalados no

metabolismo da glicose ainda não estão bem determinados, embora pareçam ser doses dependentes.

Baixas doses sistêmicas e altas doses de corticóides inalados podem determinar púrpura e

também  um adelgaçamento da pele (219), que se torna facilmente vulnerável a pequenas

contusões. Seis semanas de terapia com corticóides inalados são suficientes para conter a síntese

de colágeno da pele (220). Haapasaari (221)  avaliou os efeitos na síntese de colágeno e espessura

da pele de asmáticos após 1 a 2 anos de moderadas doses de  corticóides inalados, tendo

confirmado a redução na síntese, porém não detectou mudanças significantes na espessura e

quantidade total do colágeno da pele. 



Embora  mais de 90% dos pacientes respondam ao uso regular de corticóides inalados, uma

pequena proporção constituída por doentes com asma crônica severa,  necessita de suplementação

oral diária ou em dias alternados.  Dentre estes,  ainda há alguns  que não conseguem controlar sua

asma nem  mesmo com altas doses de prednisona oral, sendo rotulados como Asmáticos Esteróide-

Resistentes (AER). A verdadeira AER é rara, ocorrendo em apenas 1:1.000 ou 1:10.000 pacientes

asmáticos (346,347).  Estes são definidos pela incapacidade que apresentam de melhorar seu VEF1

 matinal,  pré-broncodilatador (< 70-80% do teórico),  em 15% do basal prévio, após um ciclo de

7 a 14 dias de uso contínuo de 30- 40 mg/dia em tomada única matinal de prednisona oral ou outra

droga em dose equivalente. Este teste deve ser precedido por um período de duas semanas de

utilização de placebo (348). Estes pacientes entretanto,  quando testados com broncodilatadores de

ação rápida, apresentam melhora no VEF1 superior a 15%.  Ressaltamos que asmáticos de difícil

controle não são necessariamente esteróide-resistentes.

Quanto aos mecanismos da resistência, podem  estar   relacionados à baixa afinidade ou

redução nos sítios de ligação dos  receptores de corticóide  por célula,  além de outras 

anormalidades na resposta imune-celular relacionada aos linfócitos T (com persistente ativação),

eosinófilos e monócitos. O mecanismo molecular foi recentemente descrito, pela demonstração de

uma reduzida interação entre os receptores de corticóides e o ácido desoxirribonucléico (ADN),

alteração esta secundária a uma anormalidade entre o receptor corticóide e fator de transcrição AP-1

(Activator Protein-1) (349,350).  

 Este grupo de pacientes é  tratado com  antiinflamatórios alternativos,   tais como a

ciclosporina A e methotrexate que são potentes  agentes imunossupressores que inibem  linfócitos

T e também eosinófilos e basófilos, reduzindo ainda  a hiper-reatividade brônquica.  Outras drogas

menos  utilizadas são o ouro, a colchicina, a  γ globulina humana intravenosa (IVIg), e 

antimaláricos como a  cloroquina. A terapia  mensal com altas doses de imunoglobulina (IgG) por

via endovenosa,  tem se mostrado potencialmente importante na asma severa, reduzindo a demanda

de corticóides e seus efeitos colaterais, com melhora nos parâmetros da função respiratória

principalmente em adolescentes e crianças (340). O mecanismo de ação da IVIg é por limitação na

produção de citocinas que contribuem para a  resposta inflamatória, além de um efeito

imunomodulador, melhorando as defesas do organismo (341,342,343). Os broncodilatadores β2-

agonistas de longa duração de ação podem ser muito úteis nestes pacientes (348).

2 - Cromonas



Outro grupo de substâncias antiinflamatórias é o das cromonas, reunindo o   cromoglicato

de sódio  e o  nedocromil sódico.

O cromoglicato de sódio é derivado da “khelline” substância natural conhecida a séculos,

com propriedades antiespasmódicas musculares e ação diurética, derivada da fruta da Amni visnaga

(Umbelliferae), planta selvagem encontrada na região mediterrânea. Em 1965 foi descrita pela

primeira vez sua propriedade protetora contra a obstrução brônquica antígeno induzida. Em 1967

(235) surgiu relato de sua ação inibidora específica das reações antígeno-anticorpo “reagínicas”

 do tipo imediato (235).

Roger Altounyan (143) em 1967 foi o primeiro a descrever o efeito inibidor do

cromoglicato na asma induzida experimentalmente no homem.  O cromoglicato de sódio foi a

primeira medicação a ser introduzida exclusivamente para prevenção dos sintomas da asma. 

A ação das cromonas ocorre por uma intervenção seletiva,  inibindo a degranulação do

mastócito em   resposta a vários estímulos. Como conseqüência, ocorre  inibição da ativação dos

mediadores inflamatórios e citocinas, bem como   inibição da produção de leucotrienos, reduzindo

também  a ativação e a  migração de eosinófilos através da inibição do PAF e LTB4 (333,334). As

cromonas apresentam, ainda, ações sobre outras células como monócitos, plaquetas, macrófagos,

células epiteliais e linfócitos T e B (335,3360,337,338).

Os mecanismos de ação não estão totalmente elucidados. Acredita-se que as cromonas

reduzam o influxo e acúmulo intracelular de cálcio,  relacionados com a degranulação  de

mastócitos sensibilizados (144). Ambas as drogas inibem a atividade dos canais de cloro, que

podem desempenhar papel funcional na liberação de mediadores pelos mastócitos, já que se sabe

que o influxo de íons cloro pode proporcionar hiperpolarização da membrana necessária para apoiar

o influxo de cálcio nas células.

As doses preconizadas para o cromoglicato são de duas a quatro  inalações de 5 mg  quatro

vezes ao dia e para o nedocromil duas inalações de 2 mg quatro vezes ao dia, sempre em uso

regular. Quando comparados ao corticóide, as cromonas são menos potentes no controle da asma.

 Ambos estão indicados na asma considerada leve, sendo o nedocromil adequado  na asma com

variante de tosse, induzida pela estimulação sensorial aferente de fibras C, implicadas no reflexo

da tosse (339). O nedocromil, na dose de 4 mg quatro vezes ao dia, tem aproximadamente a mesma

eficácia que 100 mcg de beclometasona na mesma freqüência de quatro tomadas (145).

3 – Modificadores de Leucotrienos



Nos últimos anos ocorreram progressos no desenvolvimento de agentes que modulam a

síntese ou ação dos leucotrienos (146). Sua utilização na prática clínica é direcionada para a asma

induzida pelo esforço e ar frio, asma  induzida por aspirina e na prevenção e controle da asma leve

persistente. Sua utilização tem sido preconizada também quando se busca efeito aditivo na terapia

da asma crônica, visando-se também a  redução nas doses dos corticóides. Pacientes que não

utilizam de forma correta os sprays podem beneficiar-se da terapia antileucotrieno por via oral,

ressaltando-se ainda, que a  aderência ao tratamento oral com comprimidos em certos pacientes

 é melhor do que com dispositivos por inalação. Outra indicação seria para os pacientes e crianças

asmáticas cujos pais têm  “corticosteroidefobia”.

A metabolização do ácido araquidônico  requer inicialmente  a ativação  da  5-lipoxigenase,

que ocorre através de sua interação com outra proteína chamada proteína ativadora da 5-

lipoxigenase (FLAP),  formando o HPETE, precursor do LTA4. O  LTA4 sob ação da enzima LTA4

 hidrolase forma o LTB4, enquanto por outra via resultam os leucotrienos sulfidopeptídicos (LTC4,

LTD4, LTE4).

Existem dois grupos de drogas: 1) as inibidoras da síntese de leucotrienos por  inibição da

5-lipooxigenase ou de sua ativação e 2) as que atuam como antagonistas de receptores de

leucotrienos.

No grupo que interfere na síntese, o Zileuton é o inibidor de 5-LO  mais promissor estudado

em humanos. Uma  dose diária oral  de 800 mg diminui o broncoespasmo induzido por ar frio e

seco (147). Na asma induzida por aspirina, múltiplas doses inibem substancialmente a excreção de

LTE4, reduzindo a sintomatologia (148 ). Na  asma  moderada em uso prolongado  apresentou

efeito   broncodilatador  significativo (149). A dose preconizada para o Zileuton é de 600 mg quatro

vezes ao dia, fora das refeições.

 No mesmo grupo temos as  substâncias que  inibem  a ativação da 5-LO pelo antagonismo

à proteína ativadora da 5-lipooxigenase (FLAP) (MK-886, MK-0591, BAY-x-1005). Inibem a

produção de LTB4, e determinam uma atenuação  na resposta imediata e tardia da asma por

alérgenos inalados (150).

Recentes estudos   utilizando o BAY-x-1005   na dose de 500 mg duas vezes ao dia durante

três dias,  antes  e no dia do teste de provocação  ao alérgeno, evidenciou  proteção de 60%   na

resposta asmática precoce 0 a 3 horas após exposição,  e de 52,7% na resposta asmática tardia  três

a sete  horas após a provocação (151).

Em outro grupo temos os antagonistas de receptores do LTD4. Os antagonistas seletivos de

receptores de leucotrienos bloqueiam um subtipo de receptor denominado arbitrariamente de cys-



LT1. Muitas das ações dos cisteinil-leucotrienos são mediadas pelo próprio receptor cysLT1

(358,359,360).

  Entre as  várias drogas estudadas as mais  potentes e seletivas são as de  segunda geração:

 Zafirlucast, Montelucast, ONO-1078 (Pranlucast), MK 0571, MK 0679 (Verlucast), SK&F 104353

(Pobilucast)  e  RG 12525 (150). O Montelucast sódico reduz a sensibilidade ao LTD4 inalado em

cerca de 100 vezes ou mais no asmático,  enquanto que  um valor de 20 vezes é considerado um

pré-requisito para adequada inibição em humanos. Uma dose única de   40 mg de Zafirlucast

suprime quase que totalmente a  resposta imediata da asma e reduz a hiper-reatividade a histamina

seis horas após a provocação (152). Estudos com  450 mg de  MK 0571 por via endovenosa

demonstraram atenuação  das respostas precoces e tardias da asma (153). Doses menores, 160 mg

 também por via endovenosa,  suprimiram completamente o broncoespasmo decorrente do  esforço

(150). A administração do Cinalucaste resultou em redução na broncoconstrição após exercício em

cerca de 80% dos pacientes asmáticos testados, mantendo-se o efeito por mais de oito horas (363).

Os antagonistas de receptor de leucotrienos  mostraram boa proteção na asma induzida por aspirina

(154,155) O tratamento prévio com Pobilucast (361) ou Verlucast (362) é capaz de prevenir a

resposta broncoconstritora após inalação de aspirina sob a forma lisina.

As atenções no momento estão direcionadas para estudos que avaliam os efeitos a longo

prazo, na asma crônica  (156,157,158,159).

Estudos com o Zafirlucast em doses diárias de 20 mg  durante seis semanas constataram

 melhora na asma noturna, com elevação dos valores do PFE  matinal (150).  Outras drogas tiveram

 resultados similares, com melhora dos sintomas, redução do consumo de beta-agonistas e melhora

nas provas de função pulmonar  (158,159,160). A dose do Zafirlucast  para uso na clínica é de 20

mg duas vezes ao dia, uma hora antes ou duas após as refeições.

Estudo recente na asma moderada com o Montelucast, em dose oral única diária de 10 mg,

obteve proteção na broncoconstrição esforço-induzida por 12 semanas,  sem o desenvolvimento de

taquifilaxia, com mínimos efeitos colaterais (256). As doses do Montelucast para uso na clínica são

de 10 mg para adultos e 5 mg para crianças de 6 a 14 anos, em dose única diária, à noite ao deitar-

se.

Os inibidores de leucotrienos são bem tolerados. Não existem estudos avaliando a utilização

prolongada. Seus efeitos adversos mais relatados são a dispepsia, diarréia e cefaléia (156,157).

Existem relatos de aumento assintomático nas transaminases (3 vezes ou mais) em pacientes em

uso do Zileuton, com a dose de 600 mg quatro vezes ao dia (364), e com o Zafirlucast (365) em

doses acima das recomendadas. Quando do uso do Zileuton, recomenda-se a dosagem das



transaminases antes do início do tratamento, mensalmente nos primeiros três meses e

posteriormente a cada seis meses (381). Alguns casos semelhantes à síndrome de Churg-Strauss

foram relatados em pacientes em uso de Zafirlucast e Montelucast (357). Quase todos vinham em

uso de altas doses de corticóides por inalação ou por via oral, e se beneficiaram com o  uso de 

modificadores de leucotrienos, que possibilitaram a redução das doses prévias de corticóide. A 

incidência da síndrome oscila em 1 caso para cada 15.000 ou 20.000 pacientes em tratamento,

estando ainda em discussão, se é conseqüência da droga (idiossincrasia) ou da redução do

corticóide (357).

 Beta-agonistas

Os β-receptores encontrados nos pulmões  de humanos são predominantemente (70%) do

tipo β2 (superfície  muscular, epitélio, glândulas serosas e mucosas, pneumócitos, músculo liso

vascular...), enquanto que os β1 (30%) encontram-se nas paredes alveolares. 

Os beta-agonistas são substâncias  broncodilatadoras que estimulam (ativam) os receptores

β2 da musculatura lisa das vias aéreas, encontrados desde  a traquéia até bronquíolos terminais.

Determinam  relaxamento através da ativação da adenilciclase,  com elevação intracelular maior

que  400 vezes o valor basal, na concentração de 3',5'- monofosfato cíclico de adenosina (AMPc)

(264,265). O  relaxamento é determinado pela  geração do AMPc através da  ativação da enzima

proteinoquinase dependente de AMP cíclico (quinase-A), a qual catalisa a transferência do grupo

fosfato terminal do ATP para serinas ou treoninas específicas de proteínas selecionadas, que por

fosforilação apresenta várias ações, dentre elas o desvio da miosinaquinase de cadeia leve para sua

forma menos ativa. A elevação da AMPc conduz a uma recaptação de cálcio no retículo

citoplasmático e outras organelas e expulsão do cálcio da célula. A ativação dos receptores

agonistas, também mediado pela proteinoquinase,  estimula os canais de potássio cálcio-ativados

(Kca) da membrana celular, determinando hiperpolarização da membrana e relaxamento celular

(265).

Os broncodilatadores são as substâncias mais importantes no tratamento da asma aguda e

na profilaxia da asma induzida por esforço. Embora a broncodilatação seja sua principal ação, há

evidências de que os beta-agonistas  apresentem uma ação antiinflamatória decorrente da supressão

da ativação dos leucotrienos e histamina pelos mastócitos (161). Segundo Seale (162) ativam

também a função mucociliar, diminuem a permeabilidade capilar e podem  inibir a fosfolipase A2.

Promovem também secreção de células serosas e de células mucosas nas glândulas mucosas. A



estimulação das células serosas produz proteínas com propriedades antibacterianas, como

lisossomas e lactoferrina.

A adrenalina foi a primeira substância a ser utilizada na década de 40. A adrenalina

apresenta curto tempo de ação e, além de atuar sobre os receptores beta, estimula os  receptores alfa

adrenérgicos, resultando em vasoconstrição.

Em 1967, Lands (236) subdividiu os receptores β em duas classes – β1 presentes no

miocárdio e β2 encontrados na musculatura lisa brônquica, vascular e de outros órgãos. Desde

então, estudos  foram efetuados na busca de substâncias que apresentassem ação seletiva sobre os

receptores β2  da árvore traqueobrônquica e  tempo de ação cada vez mais longo.

Surgiu então a  isoprenalina,  não-seletiva β2,  porém sem os efeitos α. A  isoetarina foi a

primeira droga β2  seletiva, com início de ação rápido e duração média de ação de 60 a 90 minutos.

 Substâncias como a  terbutalina, salbutamol e fenoterol,  também   β2  seletivas,  apresentam efeitos

que persistem por três a quatro horas quando usadas por inalação. Drogas mais modernas como o

salmeterol e formoterol apresentam duração de ação que ultrapassa 12 horas. O salmeterol  tem seu

início de ação mais lento,  não sendo utilizado para alívio sintomático imediato, ao contrário do

formoterol, cuja broncodilatação ocorre em minutos e perdura por 12 a 14 horas (163). O

bambuterol, precursor da terbutalina, apresenta duração de ação de aproximadamente 24 horas,

podendo ser administrado somente uma vez ao dia e por via oral, sendo preconizado principalmente

para o controle da asma noturna.

Durante longo tempo os broncodilatadores ocuparam a principal posição no tratamento da

asma. Com o melhor entendimento de sua fisiopatologia decorrente de  inflamação crônica,

passaram  a um plano secundário, sendo utilizados atualmente  somente para alívio da crise aguda.

Alguns estudos demonstraram que o controle da asma é mais difícil nos pacientes em uso

regular de β2-agonistas do que naqueles que os  utilizam somente quando necessário. Acreditam

estes autores, que o tratamento de manutenção com β2-agonistas induz a piora da asma, e contribui

para o aumento da  morbidade e mortalidade (164). Spitzer (165) relatou associação no aumento

do risco de morte por asma  com o uso regular de β2-agonistas.  Estudos clínicos evidenciaram que

o uso contínuo destas drogas conduz a uma piora  nos sintomas, na função pulmonar e na

reatividade brônquica.  É consenso que a necessidade de inalações freqüentes de β2-agonistas para

alívio de sintomas é indicação para introdução de terapia antiinflamatória ou aumento de suas

doses.

O aumento da reatividade brônquica  foi observado com fenoterol, salbutamol e terbutalina,

após tratamento por períodos de duas a 52 semanas (166). Acredita-se que o uso regular de β2-



agonistas favoreça o ataque da asma quando o paciente é exposto ao agente desencadeante,

tornando-o ainda menos responsivo ao β2-agonista nesta situação (167). Outro estudo (168) 

comparou os efeitos na função pulmonar  com o  uso regular e intermitente  do salbutamol  na asma

e bronquite crônica. Houve piora significativa  na função pulmonar no grupo que usou o salbutamol

regularmente.

Um enfoque atual propõe uma exceção ao uso contínuo de β2-agonistas. Recentemente

estudos têm demonstrado vantagens em adicionar β2-agonistas de ação longa (formoterol e

salmeterol) ao tratamento da asma crônica nos pacientes em uso de corticóides inalados em doses

elevadas.  Publicações recentes sugerem  que os β2-agonistas de longa duração inibem a ativação

e degranulação dos mastócitos humanos in vitro (248,249), previnem o aumento da permeabilidade

vascular decorrente da ação de vários  mediadores (250,251) e diminui o fluxo e a atividade de

células inflamatórias nas vias aéreas em modelos animais de asma (250,252,253).  Estes achados

laboratoriais carecem ainda de confirmação em pacientes com asma. A Sociedade Britânica de

Tórax (169),  entretanto,  recomenda a utilização dos β2-agonistas de longa duração de ação em

pacientes que não estão convenientemente controlados com altas doses de corticóides inalados. Por

outro lado, a  Sociedade Sueca (170) recomenda seu uso como uma alternativa ao aumento da dose

do corticóide. Woolcock (254), em estudo multicêntrico em asmáticos sintomáticos, comparou os

resultados da associação de 500 mcg de beclometasona duas vezes ao dia com o  salmeterol nas

doses de 42 e 84 mcg a cada 12 h com o uso isolado da beclometasona na dose de 1000 mcg duas

vezes ao dia. Os pacientes que utilizaram a associação obtiveram resultados melhores no controle

clínico da doença, assim como na melhora apresentada nas provas funcionais.

Outra indicação para a utilização de β2-agonistas, sob a forma de spray, é a profilaxia da

asma decorrente do exercício. Preconiza-se a sua utilização  dez a 15 minutos antes do esforço.

Quanto aos β2-agonistas de  longa duração, duas inalações de salmeterol ou formoterol são capazes

de prevenir a obstrução por dez a 12 horas (77) ou promover grande redução na variação diurna do

PFE.

Os efeitos colaterais dos β2-agonistas dependem da dose e via de administração.  São mais

freqüentes com administração parenteral, intermediários com administração oral e  reduzidos

quando usados por inalação, a via mais preconizada no  tratamento moderno da asma.  

As  reações adversas mais comuns são decorrentes da estimulação simpática, incluindo

tremores finos, agitação, nervosismo, palpitações, taquicardia e outras  arritmias (6). Pacientes com

doenças cardiovasculares são mais propensos aos efeitos adversos. Uma precaução particular é

requerida se o paciente faz uso de antidepressivos tais como os inibidores da monoaminooxidase



ou os tricíclicos. Estas drogas podem potencializar os simpaticomiméticos e causar alterações na

pressão arterial, tais como crises hipertensivas (6).

Os efeitos metabólicos só ocorrem quando da utilização em altas doses e sua significação

clínica  ainda não está bem definida. Podem ocorrer hiperglicemia, aumento de ácidos graxos livres

e lactato (6).Outra conseqüência  metabólica hoje melhor estudada é a hipopotassemia devido ao

desvio transcelular do potássio pelos β2-agonistas. Uma dose padrão de salbutamol por inalação,

reduz o potássio sérico de  0,2 a 0,4 nmol por litro,  elevando-se para 1 nmol quando  a dose é

repetida  uma hora após, mantendo-se a hipopotassemia por mais de quatro horas (261,262,263).

Outras possíveis e raras  reações incluem broncoespasmo paradoxal (171), taquifilaxia

(172,173), hiper-reatividade brônquica (9), e morte por uso abusivo (165).

Teofilina

Há 60 anos a aminofilina foi introduzida por via  venosa  como terapêutica para a asma

(174). Durante longo tempo foi utilizada no tratamento agudo do broncoespasmo. Sua  importância,

entretanto, vem declinando ao longo da última década, apesar do reconhecimento recente de seus

 efeitos imunomoduladores e antiinflamatórios (175).

A teofilina atua inibindo as enzimas fosfodiesterases (PDEs). Esta inibição entretanto, nas

doses terapêuticas utilizadas, é fraca e não seletiva. A inibição das PDEs aumenta as concentrações

intracelulares  de monofosfato cíclico de 3'5'-adenosina (AMPc) e monofosfato cíclico de 3'5'-

guanosina (GMPc)  na musculatura lisa brônquica e células inflamatórias.

Pelo menos cinco  famílias de  isoenzimas  até agora são  conhecidas. A inibição da

fosfodiesterase III e IV relaxa a musculatura lisa dos brônquios e artérias pulmonares (176),

enquanto que a ação imunomoduladora e antiinflamatória resultam da inibição da isoenzima IV

(177). A inibição da fosfodiesterase IV inibe a ativação de mediadores da inflamação, incluindo

citocinas dos eosinófilos, mastócitos, linfócitos T, macrófagos e células epiteliais. Pesquisas em

curso são promissoras para utilização a médio prazo, de inibidores mais potentes e  seletivos da

PDE tipo IV, que poderão prevenir ou reverter a hiper-reatividade brônquica e inflamação.

A teofilina  apresenta ainda efeitos reduzindo a responsividade brônquica à histamina,

aeroalérgenos, água destilada, metacolina, dióxido de enxofre e adenosina (178,179,180). A

teofilina é um potente inibidor, em concentrações terapêuticas, dos receptores da adenosina (A1,

A2 e A3) (292). Embora a adenosina tenha pouca ação no músculo liso peribrônquico de normais,

ela determina sua constrição em asmáticos, indiretamente por liberação de histamina e leucotrienos,



sugerindo também liberação de outros mediadores pelos mastócitos (293). Outras ações da teofilina

incluem a  diminuição da fadiga muscular diafragmática (184), aumento do clearance mucociliar

(181),  atuação central estimulando a ventilação que ocorre durante a  hipóxia (182) e diminuição

da exsudação plasmática na microcirculação brônquica (183).

A utilização da teofilina na fase aguda foi substituída pelos modernos broncodilatadores

beta-agonistas utilizados em altas doses, que são seguros, causam menos efeitos colaterais e são

mais eficazes. Os pacientes respondem melhor ao tratamento único com beta-agonistas do que com

a aminofilina  isoladamente. A associação de aminofilina endovenosa gota a gota  com beta-

agonistas inalados não traz vantagens adicionais.

A teofilina ficou relegada a segundo plano, podendo ser utilizada como tratamento de

manutenção na asma crônica em pacientes de difícil controle. Vários estudos  preconizam a

associação de corticóides inalados e teofilina   mesmo em doses subterapêuticas. Acreditam que

esta associação implique  sinergismo, potencializando os efeitos antiinflamatórios, com menos

efeitos colaterais (175,185).

Os efeitos colaterais mais comuns são a cefaléia, náuseas, vômitos (por  inibição da PDE

IV no centro do vômito) (295), dor abdominal, diarréia e tremores. A estimulação do SNC,

arritmias cardíacas,  hipersecreção gástrica, refluxo gastroesofágico e aumento da diurese ocorrem

devido ao antagonismo ao receptor da adenosina (294). Convulsões ocorrem quando de altas

concentrações plasmáticas em pacientes com asma grave  e quando a via de administração é venosa.

Gravidez e Tratamento da Asma

O tratamento da asma durante a gravidez não apresenta  modificações significativas em

relação à conduta  habitual, porém merece algumas considerações.

Os corticóides por inalação podem ser  utilizados durante a gravidez, não apresentando

efeitos colaterais importantes nas doses habituais preconizadas, sem conseqüências no parto ou no

feto (318). O dipropionato de beclometasona é o corticóide mais estudado na gravidez, sendo

seguro, não determinando alterações perinatais (317).  Publicação mais recente demonstrou eficácia

e boa tolerabilidade do acetonido de triancinolona na gravidez, com ação semelhante a

beclometasona (319). Se houver a  necessidade de utilização de corticóides por via oral ou

sistêmica as doses são semelhantes ao uso fora da gravidez, devendo-se dar preferência a

prednisona que não é convertida a prednisolona no fígado fetal, diminuindo a exposição fetal aos

corticóides. Deve-se evitar  a dexametasona e betametasona que atravessam a placenta em altas



concentrações  podendo induzir a  supressão das supra-renais (320). Pacientes asmáticas de difícil

controle e em uso de corticóides por outra via que a inalatória devem receber dose suplementar 24

a 48 horas antes do parto devido ao stress dos diversos tempos do  trabalho de parto. 

Os β2-agonistas por via inalatória não apresentam efeitos sobre a circulação útero-

placentária. Altas doses devem ser evitadas no período que antecede ao parto, devido aos efeitos

da droga sobre os receptores β2 do miométrio uterino, inibindo sua contração e  retardando o

trabalho de parto (6,321). Os broncodilatadores de longa duração de ação (salmeterol e formoterol)

ainda não foram suficientemente avaliados durante a gravidez não devendo ser prescritos.

Não há contra-indicação para a utilização da  teofilina quanto à má formação e mortalidade

fetal, podendo ocorrer agravamento dos sintomas digestivos de  náuseas, vômitos e refluxo

gastroesofágico.

As recomendações para o tratamento da exacerbação da asma que necessita de

hospitalização são semelhantes aos procedimentos habituais destacando-se a exigência da oximetria

de pulso. Uma saturação menor que  95% na oximetria de pulso reflete uma PaO2 menor que 60

mmHg, levando a hipóxia fetal.  Sempre que o PFE for menor que 200 l/min ou VEF1 menor que

 1 litro está  indicada a realização da gasometria do sangue arterial. A PaO2 deverá ser mantida

sempre acima de 70 mmHg e,  se necessário, a suplementação de oxigênio por cateter nasal deverá

ser instituída.

Certas drogas de uso obstétrico merecem considerações. As prostaglandinas F2a e a E2 por

via intramniótica ou endovenosa podem desencadear severo broncoespasmo (322,323), devendo

ser evitadas. Uterotônicos com metilergometrina e ergometrina utilizados no pós-parto  podem

causar broncoespasmo, sendo uma alternativa o uso da ocitocina.

Em caso de anestesia,  priorizar o bloqueio regional. Se houver necessidade de anestesia

geral algumas medicações são recomendadas: a) como pré-anestésico utilizar  atropina, b) indução

da anestesia com ketamina e c) baixas concentrações de anestésicos halogenados por sua atividade

broncodilatadora.

Tratamento das Exacerbações da Asma

Os pacientes que procuram serviços de emergência devido a exacerbações de asma

brônquica devem ser  tratados inicialmente com  beta-agonistas. A maioria responde rapidamente

a um esquema intensivo de três a quatro doses do spray,  de vinte em vinte minutos durante uma

hora, sem apresentar conseqüências hemodinâmicas sérias. Caso obtenham melhora, subjetiva e



objetiva através da avaliação do PFE, prescreve-se corticóide oral, geralmente a prednisona, nas

doses de 0,5 a 1 mg/kg/dia  por um  período curto de  quatro ou cinco  dias. Os beta-agonistas

inalados são mantidos enquanto durar o quadro agudo. A sedação está contra-indicada no

tratamento da agudização da asma. Pacientes que não obtêm melhora com esquema de inalação de

beta-agonistas serão internados para tratamento de estado de mal asmático.

Tratamento Hospitalar da Asma

Pacientes em estado de mal asmático apresentam dificuldade na manipulação dos sprays

beta-agonistas. Nestes pacientes os beta-agonistas devem ser prescritos através de nebulizações,

a cada duas horas ou a intervalos mais curtos (186), nos pacientes muito graves.

Um acesso venoso é necessário para conveniente hidratação e administração sistêmica de

altas doses de corticóide.

Pacientes em estado de mal asmático apresentam-se habitualmente  hipoidratados devido

a sudorese, hiperpnéia, baixa ingesta e eventualmente febre. Devem receber hidratação venosa

cuidadosa, para  estabilização hemodinâmica e fluidificação das secreções traqueobrônquicas,

reduzindo sua viscosidade.

 Vários estudos demonstram os benefícios do uso precoce dos corticóides, reduzindo o

tempo de internação hospitalar (187,188). O corticóide preconizado é a metilprednisolona, que

apresenta a vantagem de possuir menor ação mineralocorticóide e menos efeitos colaterais. A dose

ótima ainda não foi estabelecida,  preconizando-se de 1 a 6 mg/kg/dia divididas em três ou quatro

tomadas através de  bolus endovenoso.  McFadden (189) publicou um resumo de 20 estudos

diferentes  sobre o assunto. As doses  mais citadas  na literatura variam de 80 a 125 mg a cada seis

horas (190). Doses elevadas como 1 g de metilprednisolona não trazem vantagens adicionais (294).

Deve ser lembrado que corticóides por via venosa ocasionalmente estão associados a severa

miopatia aguda (302).

  Recomenda-se a profilaxia de complicações digestivas  através da utilização concomitante

de inibidores de H2 ou inibidores de bomba prótons, efetuados  por via venosa.

A gasometria do sangue arterial é necessária  para determinação de hipoxemia. Quando a

saturação de O2 é inferior a 90% está indicada oxigenoterapia através de cateter nasal ou  no cavum.

Pacientes que desenvolvem severa e progressiva hipercapnia com acidose respiratória devem ser

cuidadosamente monitorizados, pois 5% irão necessitar de entubação e ventilação mecânica (191).



Não há indicação  para antibioticoterapia, exceto nos casos em que ocorra  pneumonia

concomitante, sinusite bacteriana ou febre com expectoração purulenta, não determinada por

eosinófilos.

O uso da aminofilina  no estado de mal asmático é questionado. Embora possa trazer

benefícios à contratilidade diafragmática e reduzir  as pressões da artéria pulmonar, sua dose

terapêutica próxima da tóxica expõe o paciente hipoxêmico a riscos adicionais de arritmia,

convulsões e transtornos digestivos. Sua adição ao esquema terapêutico só é aceitável quando o

paciente não responde as outras medidas efetuadas (175).

O Futuro do Tratamento da Asma

A rápida evolução no conhecimento do complexo quadro inflamatório da asma permitirá

em breve o aparecimento de novas formas de abordagem terapêutica.

A asma é uma doença poligênica, e a descoberta dos gens relacionados à doença ainda

parece estar longe de acontecer. Avanços recentes na genética da atopia e da hiper-reatividade

brônquica apontam para  uma potencial  terapêutica genética antiinflamatória (192,193,194).

O surgimento de drogas que regulem a adesão celular, o recrutamento e a migração de

células inflamatórias são esperados a médio prazo,  assim como  o bloqueio seletivo de fatores

quimiotáxicos,  através de antagonistas de seus receptores (195,196).

A importância da IL-5 na mediação da  inflamação eosinofílica,  como  principal citocina

participante do crescimento e maturação dos eosinófilos, tem sido objeto de estudos na tentativa

de neutralizá-la. Estudos demonstram correlação entre as concentrações de IL-5 e aumento da

reatividade  brônquica e conseqüente exacerbação da asma (197,198,199).  Ensaios promissores

em animais apontam para a possibilidade da utilização também em humanos  de anticorpos

monoclonais anti-IL-5, que bloqueiam a migração de eosinófilos da medula óssea até os pulmões

após testes de provocação (200,201,202).O anticorpo monoclonal  anti-IL-5 (TRFK-5) reduz e/ou

depleta  a infiltração eosinofílica  no tecido pulmonar e no lavado broncoalveolar após teste de

provocação em porquinhos-da-índia (296), ratos (297) e macacos (298). Uma simples injeção de

anticorpo TRFK-5 no rato e em  macacos bloqueia a eosinofilia por mais de 3 meses (294). Uma

variante humana de outro anticorpo de alta afinidade, 39D10, resultou no Sch 55700 (299), estando

em fase de  testes clínicos na asma. Outra vertente pesquisa antagonistas de receptor de IL-5.

A investigação de citocinas que suprimem a inflamação também evolui. A IL-10 inibe a

liberação de várias citocinas inflamatórias  por linfócitos T de murídeos. A maior fonte celular de

IL-10 nas vias aéreas parece ser o macrófago. A IL-10 inibe a síntese de TNF-α, GM-CSF,



moléculas de adesão e enzimas inflamatórias (294),  podendo ter,  portanto, participação importante

no tratamento da asma, especialmente nos casos mais severos. Os efeitos da IL-10 são parcialmente

mediados via inibição do NF-kB (300). A secreção de IL-10 pode ser restabelecida com tratamento

tópico de corticóides.

Estudos recentes em ratos avaliaram o papel da IL-13  na patogênese da asma alérgica. A

IL-13, outra citocina TH
2, liga-se a cadeia α do receptor da IL-4.  Em dois estudos controlado

(366,367) efetuou-se o bloqueio seletivo da IL-13 através de uma nova proteína de fusão –  IL-

13α2-IgGFc –  antes de provocação com ovoalbumina solúvel intratraqueal. O bloqueio da IL-13

resultou em reversão total do broncoespasmo e da hipersecreção.  As pesquisas  avaliam a

possibilidade futura de utilização terapêutica em humanos.

Observações clínicas demonstram que a  interferência direta na resposta IgE conduz a uma

redução ou eliminação dos sintomas alérgicos. Pesquisas buscam  agentes que interfiram na

regulação da  produção ou alterem a resposta  IgE  na asma alérgica (203,204,205). Pesquisas

avaliam uma forma de bloquear  a ligação da IgE com o receptor de alta afinidade FcεRI (206).

Análises  recentes em pacientes com asma alérgica utilizando anticorpo monoclonal anti-IgE contra

o receptor FCεRI já estão em curso, evidenciando quedas na IgE sérica basal circulante,  que

alcançam 89%, mostrando ser  este tipo de terapêutica útil para o bloqueio da resposta precoce da

asma (313,314).   

A descoberta dos leucotrienos trouxe evidências inequívocas de sua participação na

mediação da obstrução das vias aéreas induzidas por vários estímulos, contribuindo para a

patogênese da asma.  Algumas novas drogas já estão em vias de serem aprovadas para uso e nova

geração de substâncias encontra-se em fase de avaliação.

Restam os corticóides por inalação, que se  mantêm como tratamento de ponta, sendo os

mais eficazes da atualidade. As pesquisas continuam em busca da droga ideal, com tomada única

diária, com alta potência tópica, rápido clearance quando absorvido,  baixa biodisponibilidade

sistêmica, alta afinidade com os receptores de corticóide e metabólitos praticamente inativos, 

atenuando-se, assim, os efeitos  colaterais.

 



CLASSIFICAÇÃO DA ASMA QUANTO À GRAVIDADE*

                                       Características Clínicas Antes de Iniciar-se o Tratamento **

Sintomas *** Sintomas
Noturnos

Provas de Função
Pulmonar

Severamente
Persistente
Estágio 4

nnSintomas permanentes.
nnLimitação da atividade
física.
nnExacerbações freqüentes.

Freqüentes nnVEF1 ou PEF ≤≤ 60% do
previsto.
nnVariabilidade do PEF
>30%

Moderadamente
Persistente
Estágio 3

nnSintomas são diários.
nnUso diário de ββ2-agonista
de  curta duração de ação.
nnExacerbações afetam as
atividades diárias.
nnExacerbações ≥≥2 x semana.

> 1 x semana nnVEF1 ou PEF   > 60% e
<80% do previsto
nnVariabilidade do PEF
>30%

Leve Persistente
Estágio 2

nnSintomas  > 2 x semana
   porém      < 1 x ao dia.

nnExacerbações podem afetar
as atividades do paciente.

> 2 x por mês nnVEF1 ou PEF ≥≥80%
previsto

nnVariabilidade do PEF 20-
30%

Leve Intermitente
Estágio 1

nnSintomas < 2 x semana.
nnAssintomático com PEF
normal intercrises.

nnExacerbações curtas (de     
 horas até dias);  podendo      
 variar a intensidade.
 

≤≤  2 x por   mês nnVEF1 ou PEF  ≥≥80% do     
    previsto

nnVariabilidade do PEF
<20%

*     Adaptado do National Asthma Education and Prevention Program. Expert Panel Report 2: Guidelines for the
Diagnosis and Management of Asthma. National Institutes of Health pub nº 97-4051. Bethesda, 1997.
* *  A presença de uma das características de gravidade é suficiente para enquadrar o paciente nesta categoria. Se
apresentar características de mais de uma categoria,  enquadrá-lo na de maior gravidade. A  graduação pode mudar
devido à características dinâmicas da asma.
*** Pacientes em qualquer nível de gravidade podem apresentar exacerbações leves, moderadas ou severas. Por
exemplo: alguns pacientes com asma intermitente podem apresentar crises severas, com risco de vida, com longos 
períodos intercrises assintomáticos e com provas de função pulmonar completamente normais.



CLASSIFICAÇÃO DA ASMA QUANTO À GRAVIDADE - TRATAMENTO*

TERAPIA FARMACOLÓGICA - DAR PREFERÊNCIA PARA MEDICAMENTOS EM NEGRITO

CONTROLE A LONGO
PRAZO

ALÍVIO NA CRISE EDUCAÇÃO

Leve Persistente
Estágio 2

Medicação única diária:
nnAntiinflamatório: corticóides
  por inalação em baixas doses 
ou cromoglicato ou
nedocromil.
Em crianças iniciar  com
cromoglicato ou nedocromil.

nUso de antagonistas seletivos
do  receptor de leucotrieno D4

(LTD4) ou inibidores de síntese
da 5-lipoxigenase (5-LO).

Broncodilatadores de curta
duração de ação:
nnββ2-agonistas por inalação
de acordo com os sintomas
nA intensidade do tratamento
dependerá  da  gravidade  da
exacerbação.
nUso de β2-agonistas de curta
duração de  ação diariamente,
ou aumento nas doses indicam
necessidade de controle
adicional a  longo prazo.

Medidas do Estágio 1 mais:

nInstruir como monitorar a
sua doença.
nEncaminhar para grupos
de educação sobre asma.

nRever e atualizar plano de
automonitorização.

Leve
Intermitente      
Estágio 1

nNão  há  indicação  para
medicação diária sistemática.

nBroncodilatadores de curta
duração de ação: ββ2-agonistas
por inalação, sob demanda.

nA intensidade do tratamento
dependerá  da  gravidade  da
exacerbação.

nUso de β2-agonistas > 2 x
por semana pode indicar  a
necessidade de tratamento a
longo prazo.

nInstruções sobre o que é
asma.
nInstruções sobre sprays,
espaçadores e técnicas de
inalação.
nEsclarecer o  papel dos
medicamentos.
nInstruções sobre o
controle ambiental, e como
evitar exposição a
alérgenos e irritantes.
nEm pacientes que
apresentem exacerbações
severas, instruir sobre
medidas a serem tomadas, e
como obter socorro rápido.

⇓⇓    Mudanças de Estágio:

Rever  o tratamento cada 1 a 6 meses. Uma redução de
estágio durante o tratamento correto pode acontecer.

 ⇑⇑    Mudanças de Estágio:

Se o controle  não for  satisfatório, subir ao estágio seguinte.
Analisar primeiro se há aderência ao tratamento, se as doses 
utilizadas  foram  as  prescritas, e  se  há  controle ambiental.

Notas
nA intenção da divisão por estágios não visa a prescrição específica predeterminada. A asma é uma doença altamente
variável. Cada paciente deverá ter o esquema terapêutico individualizado de acordo com as circunstâncias.
nO objetivo maior é controlar rapidamente a  doença. Ao obter-se a estabilização, manter o paciente com  o mínimo de
drogas possível.
nA necessidade de corticóides por via sistêmica pode ocorrer em qualquer dos estágios.
nEm qualquer estágio os pacientes devem observar o controle ambiental. Torna-se necessário a educação e
conscientização, evitando-se  alérgenos e irritantes que desencadeiem ou piorem a asma.



CLASSIFICAÇÃO DA ASMA QUANTO À GRAVIDADE - TRATAMENTO*

TERAPIA FARMACOLÓGICA - DAR PREFERÊNCIA PARA MEDICAMENTOS EM NEGRITO

CONTROLE A LONGO PRAZO ALÍVIO NA CRISE EDUCAÇÃO

Severamente
Persistente
Estágio 4

Medicação diária:
nnAntiinflamatório: corticóide por
inalação (altas doses - 800-2000
mcg ou mais)

e
nbroncodilatador de longa duração
de ação:  ββ2-agonista  de longa
duração de ação  por inalação,
teofilina de liberação programada,
ou β2-agonista de longa duração de
ação sob a forma de comprimido.

e
ncorticóide sob a forma de xarope
ou comprimido.
Tentar reduzir sempre  que possível
a dose do  corticóide oral, dando-se
preferência a  altas  doses  por
inalação.

Broncodilatadores de curta
duração de ação:
nnββ2-agonista por inalação
de acordo com os sintomas

nA intensidade do
tratamento dependerá da
gravidade da exacerbação.

nUso de β2-agonistas de
curta  duração  de  ação
diariamente, ou aumento
nas doses,  indicam  a
necessidade de controle
adicional a longo prazo.

Medidas dos Estágios 2 e 3
mais:
nEncaminhar para
aconselhamento individual.

Moderadamente
Persistente
Estágio 3

Medicação diária:
nnAntiinflamatório: corticóide
inalado (dose intermediária)

ou
corticóide inalado (dose baixa-
intermediária 800-2000 mcg)
acrescentando-se  broncodilatador
de ação prolongada, principalmente
quando de sintomas noturnos;  ββ2-
agonista de longa duração de ação
por inalação,  teofilina  de liberação
 prolongada, ou  β2-agonista de
longa duração de ação sob a forma
de comprimido.
nSe necessário
antiinflamatório: corticóide
inalado (dose intermediária-alta)

e
broncodilatador de longa duração
de ação, especialmente quando de
sintomas noturnos; ou ββ2-agonista
de longa duração de ação por
inalação, teofilina de liberação
programada ou β2-agonista de ação
prolongada sob a forma de
comprimido.

Broncodilatador de curta
duração de ação:
nnββ2-agonista por inalação
sob demanda.

nA intensificação do
tratamento dependerá  da
gravidade da exacerbação.

nUso de β2-agonista de
curta  duração  de ação
diariamente ou elevação
das doses indicam
necessidade de controle
mais eficaz a longo prazo.

Medidas do Estágio 1
mais:
nInstruir sobre o auto-
monitoramento.

nEncaminhar para grupos
de educação sobre asma.

nRever e atualizar plano de
autogestão.

*Adaptado do National Asthma Education and Prevention Program.Expert Panel Report 2: Guidelines for the Diagnosis
and Management of Asthma. National Institutes of Health pub nº 97-4051. Bethesda, 1997.
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