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Resumo 

Introdução: A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, 

caracterizada por episódios recorrentes de tosse, sibilância, dispneia e opressão 

torácica,  principalmente à noite ou no início da manhã, com reversão espontânea ou 

com tratamento.   A inflamação crônica está associada à obstrução das vias aéreas 

decorrente da hiperresponsividade das mesmas, após a exposição a fatores 

desencadeantes.  Seu diagnóstico baseia-se em dados clínicos e funcionais, 

utilizando-se a espirometria geralmente em crianças a partir de 6 anos, quando 

conseguem colaborar com o exame. A diretriz internacional GINA (Global Initiative 

for Asthma), elaborada e semestralmente atualizada por especialistas do mundo 

todo, representa importante ferramenta para definição, classificação da gravidade e 

orientação terapêutica da asma, além do prognóstico e discussão de medidas 

preventivas. Quanto ao tratamento, estabelece ETAPAS, envolvendo 5 categorias, 

de acordo com a necessidade de cada paciente para obtenção do controle da 

doença. Atualmente aceita-se que a gravidade clínica da asma pode ser 

estabelecida pela etapa de tratamento atingida para se obter seu controle. Asma 

Leve aquela que, para ser bem controlada, necessita de baixa intensidade de 

tratamento (Etapas 1 e 2) , asma Moderada  aquela que necessita de intensidade 

intermediária de tratamento (Etapa 3) e asma Grave  a que necessita de alta 

intensidade de tratamento (Etapas 4 e 5) Objetivos: Descrever os resultados das 

espirometrias e a classificação clínica de asma das crianças e adolescentes com 

asma, comparando estes achados de forma exploratória. Métodos: Estudo 

retrospectivo, observacional e descritivo com pacientes com asma (classificados por 

meio das ETAPAS de tratamento do GINA submetidos à espirometria, 

acompanhados no Serviço de Pneumologia Pediátrica do Instituto de Puericultura e 

Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) no período de 01 de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2015. Os 

distúrbios ventilatórios foram classificados em: restritivo leve, moderado ou grave e 

obstrutivo leve, moderado ou grave, segundo a American Thoracic Society (ATS) e 

European Respiratory Society (ERS)  Resultados: a média de idade foi de 10 anos; 

205/310 (66,1%) exames eram de pacientes do sexo masculino; 113/310 (36,5%) 

178/310 (57,4%) com distúrbio ventilatório obstrutivo leve, 10/310 (3,2%) com 
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distúrbio ventilatório obstrutivo moderado e 9/310 (2,9%) com distúrbio ventilatório 

obstrutivo grave e 113/310 (36,5%) exames apresentaram-se dentro dos parâmetros 

da normalidade. A resposta broncodilatadora foi avaliada em 284/310 exames 

(91,6%), obtendo-se resultado positivo em 32,7% (93/284) e negativo em 67,3% 

(191/284). Ao se analisar a etapa de tratamento, 94/310 (30,3%) dos pacientes 

encontravam-se na ETAPA 1; 86/310 (27,7%) na ETAPA 2; 101/310 (32,6%) na  

ETAPA 3; 29/310 (9,4%) na ETAPA 4 e nenhum paciente na ETAPA 5. Mais da 

metade dos pacientes encontrava-se nas etapas 1 e 2, sendo considerados como 

casos de asma leve. Após análise exploratória da correlação clínico-funcional, por 

meio do teste do chi-quadrado, encontrou-se associação significativa entre os 

resultados: espirometrias normais com pacientes nas ETAPAS 1 e 2 (p<0,05) e 

espirometrias com distúrbios ventilatórios moderado e grave com pacientes nas 

ETAPAS 3 e 4 (p<0,05).    Conclusão: a classificação clínica de asma através das 

ETAPAS de tratamento do GINA, associou-se diretamente aos resultados obtidos 

pela  espirometria em crianças asmáticas.   
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                                                         Abstract                                                                                                           

Introduction: Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways,  

characterized by recurrent episodes of coughing, wheezing, dyspnoea and chest 

tightness, especially at night or early in the morning with spontaneous reversal or with 

treatment. Chronic inflammation is associated with airway obstruction due to 

hyperresponsiveness after exposure to triggering factors. Its diagnosis is based on 

clinical and functional data, using spirometry usually in children from 6 years of age, 

when they can collaborate with the examination. The international guideline GINA 

(Global Initiative for Asthma), elaborated and updated twice a year by experts from all 

over the world, represents an important tool for definition, classification of the severity 

and therapeutic orientation of asthma, as well as the prognosis and discussion of 

preventive measures. Regarding the treatment, establishes STEPS, involving 5 

categories, according to the need of each patient to obtain control of the disease. It is 

now accepted that the clinical severity of asthma can be established by the treatment 

step reached to obtain its control.  Asthma Take the one that, to be well controlled, 

needs low intensity of treatment (Steps 1 and 2), Moderate asthma that requires 

intermediate intensity of treatment (Step 3) and severe asthma that requires high 

intensity of treatment (Steps 4 and 5) Objectives: To describe the results of 

spirometry and the clinical classification of asthma in children and adolescents with 

asthma, comparing these findings in an exploratory way. Methods: Retrospective, 

observational and descriptive study with asthma patients (classified through the GINA 

treatment stages) undergoing spirometry, accompanied at the Pediatric Pneumology 

Service of the Martagão Gesteira Institute of Child Care and Pediatrics (IPPMG) of 

the Federal University of Rio de (UFRJ) between January 1, 2005 and December 31, 

2015. Ventilatory disorders were classified into restrictive, mild, moderate or severe 

restrictive and mild, moderate or severe obstructive, according to the American 

Thoracic Society (ATS) and European Respiratory Society (ERS) Results: Mean age 

was 10 years; 205/310 (66.1%) were male patients; 178/310 (57.4%) with mild 

obstructive ventilatory disorder, 10/310 (3.2%) with moderate obstructive ventilatory 

disorder ; 9/310 (2.9%) with severe obstructive ventilatory disorder and 113/310 

(36.5%) exams were within the parameters of normality. The bronchodilator response 

was evaluated in 284 tests, obtaining a positive result in 32.7% (93/284) and negative 
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in 67.3% (191/284). When analyzing the treatment stage, 30.3% (94/310) of the 

patients were in STEP 1; 27.7% (86/310) in STEP 2; 32.6% (101/310) in STEP 3; 

9.4% (29/310) in STEP 4 and no patients in STEP 5. More than half of the patients 

were in stages 1 and 2, and were considered as cases of mild asthma. After an 

exploratory analysis of the clinical-functional correlation, the chi-square test showed a 

significant association between the results: normal spirometry with patients in STEPS 

1 and 2 (p <0.05) and spirometry with moderate and with patients in STEP 3 and 4 (p 

<0.05). Conclusion: The clinical classification of asthma through the GINA treatment 

stages was directly associated with the results obtained by spirometry in asthmatic 

children. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, associada à 

hiperresponsividade, que leva a episódios recorrentes de sibilos, dispneia, opressão 

torácica e tosse, sendo tais sintomas variáveis em intensidade e ao longo do dia. 

Esses episódios são uma consequência da obstrução ao fluxo aéreo intrapulmonar 

generalizada e variável, reversível espontaneamente ou com tratamento1No Brasil, a 

doença atinge 6,4 milhões de pessoas acima de 18 anos, de acordo com a Pesquisa 

Nacional de Saúde (PNS) do Ministério da Saúde e Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE)2. Em 2014, o International Study of Asthma and Allergies in 

Childhood (ISAAC) fase III, observou que a prevalência média da asma no Brasil foi 

de 24,3% (oscilando de 16,5 a 31,2% entre as regiões do Brasil, sob um total de 

23.422 avaliados) para crianças3.  

 Embora o diagnóstico clínico da asma em sua forma clássica de 

apresentação não seja difícil, a complementação do diagnóstico deve ser feita por 

métodos objetivos, como a avaliação da função pulmonar. Essa avaliação é 

importante, uma vez que tosse e broncoespasmos não são exclusivos da asma1,4,5. 

Os testes diagnósticos mais utilizados na prática clínica pediátrica, são espirometria 

(antes e após o uso de broncodilatador), testes de broncoprovocação e medidas 

seriadas de PFE (pico fluxo expiratório)6-8. 

 Em pacientes com asma, a espirometria constitui o método recomendado 

para a avaliação/determinação da obstrução brônquica8,9 e reversibilidade (parcial 

ou completa) ao broncodilatador10. O parâmetro clássico utilizado para caracterizar 

obstrução de vias aéreas na espirometria é a redução da relação VEF1/CV (volume 

expiratório forçado no 1º segundo/capacidade vital) ou VEF1/CVF (volume 

expiratório forçado no 1º segundo/capacidade vital forçada)11. 

 Contudo, ainda existem dúvidas entre a associação dos parâmetros clínicos e 

funcionais12. Cabe ressaltar que estes exames são mais passíveis de realização a 

partir dos seis anos, pois necessitam da colaboração dos pacientes. 

A Global Initiative for Asthma é uma organização que trabalha com 

profissionais de saúde e autoridades de saúde pública em todo o mundo com o 

http://www.pns.icict.fiocruz.br/
http://www.pns.icict.fiocruz.br/
http://www.saude.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
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objetivo de reduzir a prevalência, a morbidade e a mortalidade por asma. As 

informações científicas sobre asma são periodicamente atualizadas dando suporte 

às recomendações do GINA para o manejo e prevenção da asma. O objetivo do 

tratamento é o controle dos sintomas e a prevenção de riscos futuros1.  

Quanto ao tratamento, estabelece STEPS ou ETAPAS, envolvendo 5 

categorias, de acordo com a necessidade de cada paciente para obtenção do 

controle da doença. Atualmente, aceita-se que a gravidade clínica da asma pode ser 

estabelecida pela etapa de tratamento atingida para se obter seu controle1. 

Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi descrever a classificação clínica, 

por meio das ETAPAS do GINA1  e os parâmetros espirométricos pela ATS/ERS8  

das crianças e adolescentes asmáticos, assim como realizar uma análise 

exploratória da associação clínico-funcional. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Conceito e epidemiologia da asma 

 

 A asma é usualmente caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas e 

definida pela história de sintomas respiratórios como sibilos, falta de ar, opressão 

torácica e tosse que variam ao longo do tempo e de intensidade, conjuntamente com 

o fluxo aéreo expiratório variável. É uma doença bastante freqüente que acomete 

crianças e adultos, sendo uma questão mundial de saúde pública, afetando de 1-

18% da população, considerando diferentes países1. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) em todo o mundo estima-

se que, cerca de 300 milhões de pessoas de todas as idades sejam asmáticas, com 

importante variação na prevalência entre os diversos países e regiões13. Apesar das 

evidências de aumento da prevalência de asma e outras doenças alérgicas nos 

países desenvolvidos, pouco se sabe sobre esta tendência nos países em 

desenvolvimento14-16. 

No Brasil, a asma encontra-se como uma das causas mais freqüentes de 

busca por atendimento médico, afetando cerca de 20 milhões de brasileiros, 

considerando-se uma prevalência global de 10%6. 

 Um estudo realizado por Solé et al (2014)3 em crianças e adolescentes, 

demonstrou que a prevalência de asma no Brasil foi considerada elevada, mais de 

20% em alguns municípios, com grande impacto na Saúde Pública. O estudo 

realizado pela Pesquisa Nacional em Saúde Escolar (PeNSE) em crianças de 13 a 

15 anos, demonstrou que a prevalência no Brasil, baseada na presença de sibilância 

nos últimos 12 meses, foi de 23,2%, variando  de 19,8 %, no nordeste, a 24,9% no 

sudeste, tendo sido avaliadas crianças de 13 a 15 anos17. 

De acordo com o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), do Ministério 

da Saúde, quando analisadas as causas de mortalidade segundo a classificação 

internacional de doenças (CID), a asma foi responsável por um número médio anual 

da ordem de 2.411,65 mortes no período de 1980-201218.  
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2.2. Processo inflamatório das vias aéreas na asma 

 

Na asma, a diversidade de processos inflamatórios modulados por diferentes 

linfócitos T (Th1, Th2, Th9, Th17 e Treg, dentre outros) levam à ampla gama de 

apresentações clínicas da asma (fenótipos)19-20. A via Th1 da resposta inflamatória é 

responsável por grande produção de interferon-gama (IFN-) e é observada nas 

formas não alérgicas de asma20. Quando o processo inflamatório é modulado pelo 

linfócito Th2, a asma é classificada como alérgica21.  

A patogenia da asma está relacionada ao processo inflamatório das vias 

aéreas. Esta inflamação é associada a uma sensibilização exacerbada via IgE. 

Inicialmente, o alérgeno é apresentado no Complexo Maior de Histocompatibilidade 

aos linfócitos T auxiliares que produzem citocinas que atuam na diferenciação de 

linfócitos B em plasmócitos que liberam IgE específica do alérgeno apresentado.  

Ocorre a ativação de linfócitos Th2 que produzem citocinas, como as interleucinas 

(IL) IL-4, IL-5, IL-13, entre outras, responsáveis pelo início e manutenção do 

processo inflamatório. A IL-4 tem papel importante no aumento, tanto da produção 

de IgE específica, como da expressão de receptores de baixa e alta afinidade à IgE 

por muitas células inflamatórias22-23.  

As IgE sintetizadas irão, preferencialmente, ligar-se aos receptores de alta 

afinidade para a IgE, presentes na membrana celular de mastócitos e de basófilos. 

Após o contato do mesmo alérgeno com a submucosa, este liga-se às IgE 

localizadas na superfície dos mastócitos e basófilos por meio de uma reação 

antígeno-anticorpo, provocando a degranulação destas células e a liberação de 

mediadores inflamatórios: (histamina) e derivados dos fosfolípidos de membrana 

(serotonina, leucotrienos, prostaglandinas)24. 
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   O estreitamento brônquico intermitente e reversível é causado pela 

contração do músculo liso brônquico, pelo edema e hipersecreção da mucosa, 

levando à obstrução ao fluxo aéreo intrapulmonar generalizada e variável, reversível 

espontaneamente ou com tratamento. A inflamação crônica da asma pode levar a 

um ciclo contínuo de agressão e reparo que pode estar associado a alterações 

estruturais irreversíveis, isto é, o remodelamento das vias aéreas1,4,6 . 

Os mediadores inflamatórios causam  dano  e ruptura tecidual. É 

desencadeada a ação nas  células epiteliais e miofibroblastos de proliferação e  

depósito intersticial de colágeno na lâmina reticular da membrana basal, justificando 

o espessamento da membrana basal e as lesões irreversíveis. Outras alterações 

envolvidas nesse processo são a hipertrofia e hiperplasia do músculo liso, podendo 

ocorrer o remodelamento tecidual que altera a estrutura da arquitetura na via aérea, 

causando à irreversibilidade de obstrução25 (Figura 1).  

Figura 1. Fisiopatologia da Asma 

 

 

Fonte: Kumar RK. Understanding airway wall remodelation in asthma: a basis for improvement in 
therapy? Pharmacol Ther. 2001;91(2):93-104. 
 

 

2.3. Fenótipos inflamatórios da asma 

Na asma, uma extensa base genética modula o comportamento celular de todas 

as células constitutivas e funcionais do trato respiratório. As respostas celulares  
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alteradas aos diferentes fatores patogênicos envolvidos (físicos, químicos e 

biológicos) produz uma gama de apresentações clínicas conhecidas como fenótipos, 

características próprias de cada subgrupo de asmáticos26-27.  

 

Segundo a GINA1 (2018) os fenótipos mais comuns, são: 

a) Asma alérgica – mais facilmente reconhecido, geralmente iniciando-se na 

infância, estando associado com história familiar de atopia como eczema, 

rinite alérgica, ou alergia a alimento ou medicamento. Exame de escarro 

induzido destes pacientes antes do início do tratamento geralmente revela 

inflamação eosinofílica das vias aéreas. Pacientes com este fenótipo 

comumente respondem ao uso de corticosteroide inalatório(CI). 

b) Asma não-alérgica – alguns adultos têm asma não associada à alergia. O 

perfil celular do escarro destes pacientes pode ser neutrofílico, eosinofílico ou 

conter poucas células inflamatórias. Usualmente, não apresentam boa 

resposta aos CI. 

c) Asma de início tardio - alguns adultos, particularmente mulheres, apresentam 

o quadro em algum momento da vida adulta. Geralmente são não-alérgicas, 

necessitam de altas doses de CI ou são refratárias aos mesmos. 

d) Asma com limitação fixa -  pacientes que com o tempo desenvolvem limitação 

ao fluxo aéreo fixa devido ao remodelamento das vias aéreas. 

e) Asma com obesidade - alguns obesos têm proeminência de sintomas 

asmáticos e pouco inflamação eosinofílica.  

f) Asma grave ou de difícil controle - de longa data tem sido reconhecido que, 

diferentes padrões de sintomas da asma na infância, podem estar associados 

às variações na história natural da doença. Neste caso, um fenótipo de 

particular interesse é a asma grave ou de difícil controle, devido à 

desproporcional morbidade e às dificuldades encontradas no seu tratamento 

com uma limitada oferta de opções terapêuticas.  

 

2.4. Diagnóstico clínico da Asma    

O diagnóstico clínico da asma é sugerido por um ou mais sintomas, como 

dispneia, tosse crônica, sibilância, opressão ou desconforto torácico, sobretudo à  
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noite ou nas primeiras horas da manhã. Além disso, o desencadeamento desses 

sintomas por irritantes inespecíficos ou por aeroalérgenos, a piora dos sintomas à 

noite e a melhora espontânea ou após o uso de medicações específicas, reforça o 

diagnóstico de asma1,28-29. 

O exame físico em pacientes com asma usualmente é inespecífico. A 

presença de sibilos é indicativa de limitação ao fluxo aéreo. Apesar disso, pode não 

ocorrer em alguns pacientes asmáticos6,9.  

 Outro aspecto importante no diagnóstico da asma além dos sinais e sintomas 

respiratórios é existência de uma associação entre asma, rinite e outras doenças 

alérgicas. Logo, história familiar positiva para atopia, ou a presença de outras 

doenças alérgicas no paciente corroboram com o diagnóstico1,6.  

A avaliação da atopia requer anamnese cuidadosa e confirmação da 

sensibilização alérgica por meio de testes cutâneos ou através da determinação das 

concentrações séricas de IgE específica por teste radioalergoabsorvente. Em nosso 

meio, os aeroalérgenos mais freqüentes são os ácaros, fungos e polens, assim 

como antígenos de cães, gatos e baratas1,4,6.  

Na investigação diagnóstica de pacientes com suspeita de asma, 

independentemente da idade, as observações clínicas precisam ser 

complementadas por medidas objetivas de avaliação da função pulmonar através de 

testes diagnósticos30-32. Sabe-se que o diagnóstico da asma é baseado na avaliação 

clínica apoiado por testes objetivos, como a espirometria, a fim de confirmar uma 

obstrução variável do fluxo aéreo. Embora seja necessário treinamento adequado 

para obtenção e interpretação de resultados confiáveis, está amplamente disponível, 

inclusive na atenção primária9,33-36. 

Os testes diagnósticos mais utilizados na prática clínica incluem espirometria 

(antes e após o uso de broncodilatador), testes de broncoprovocação e medidas 

seriadas de PFE. Em certos casos, a comprovação da reversibilidade da obstrução 

ao fluxo aéreo pode ser demonstrada apenas com o teste terapêutico com corticoide 

oral6,28-29. 

 Tanto a avaliação clínica por meio de sinais e sintomas como testes objetivos 

podem gerar resultados falso positivos e falso negativos. Os testes objetivos 

influenciam a probabilidade do diagnóstico de asma, mas a magnitude desta  
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influência depende da probabilidade pré-teste assim como do valor preditivo do 

teste9. 

O principal objetivo do manejo da asma é atingir e manter o controle sobre a 

doença . O nível de controle refere-se à dimensão com a qual as manifestações da 

doença podem ser observadas no paciente, ou foram reduzidas com o tratamento. 

Vale ressaltar que, além do controle dos sintomas, importa, também, reduzir o risco 

futuro de exacerbações1. 

O controle das limitações deve ser analisado retrospectivamente, 

preferencialmente em relação às últimas 4 semanas nos seguintes aspectos:  

sintomas, necessidade de medicação de alívio, intensidade da limitação do fluxo 

aéreo e da restrição a atividade física. Do ponto de vista clínico, a asma pode ser 

classificada de acordo com esses parâmetros em asma controlada, asma 

parcialmente controlada e asma não controlada. O controle das limitações deve ser 

analisado retrospectivamente, preferencialmente em relação às últimas 4 semanas 

nos seguintes aspectos:  sintomas, necessidade de medicação de alívio, intensidade 

da limitação do fluxo aéreo e da restrição a atividade física. A asma pode ser 

classificada de acordo com esses parâmetros em asma controlada, asma 

parcialmente controlada e asma não controlada1,6,37. 

 A figura 2 descreve as ETAPAS de tratamento da Asma para crianças 

maiores de cinco anos.  

 
Fonte: Global Initiative for Asthma [Internet]. Global Initiative for Asthma - GINA. 2018 [cited 4 July 
2018]. Available from: https://ginasthma.org/ 

Figura 2. ETAPAS do Tratamento de Asma segundo GINA 2018 para Crianças maiores de 5 

anos 

https://ginasthma.org/
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ETAPA 1 – medicação inalada de alívio conforme a necessidade. Opção preferida: 

beta2 agonista de curta duração conforme a necessidade (SABA) 

ETAPA 2 – dose baixa de medicação de controle + SABA inalatório, conforme a 

necessidade. A Opção preferida é: dose baixa regular de CI com SABA inalado 

conforme a necessidade. 

ETAPA 3 - um ou dois medicamentos de controle + medicamento inalado de alívio 

conforme a necessidade. Em Adultos/adolescentes as opções preferidas são: 

Combinação de dose baixa de CI/LABA de manutenção com SABA conforme a 

necessidade OU combinação de dose baixa de CI/formoterol de manutenção e alívio 

ETAPA 4 - dois ou mais medicamentos de controle + medicamento inalado de alívio 

conforme a necessidade. Em Adultos ou adolescentes: a opção preferida é a 

combinação de dose baixa de CI/ formoterol de manutenção e alívio* OU a 

combinação de dose média de CI/LABA com SABA conforme a necessidade.  

ETAPA 5 – Após ETAPA 4 sem controle da asma, deve-se referir para um centro 

especializado e/ou tratamento adjuvante. 

A reavaliação clínica do paciente para a mudança da ETAPA de tratamento, 

dependendo do nível de controle da asma, deve, preferentemente, ser feita a cada 3 

meses. Entretanto, antes de qualquer alteração, deve-se, sempre, avaliar a boa 

adesão ao tratamento, uso adequado da medicação (técnica inalatória), e a 

presença de fatores de risco para as exacerbações1,4,28-29. 

 

2.5. Diagnóstico funcional da asma 

 

Os testes de função pulmonar objetivam identificar e quantificar o distúrbio 

ventilatório, estimar a gravidade da doença obstrutiva respiratória e permitir o 

monitoramento da evolução clínica e da resposta terapêutica38-39. Os testes 

diagnósticos mais utilizados na prática clínica pediátrica, incluem medidas seriadas 

de Pico de Fluxo Expiratório (PFE), testes de broncoprovocação e a espirometria 

(antes e após o uso de broncodilatador), que é o mais utilizado no manejo dos  

pacientes com asma6,8,38,40.  
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 2.5.1. Medidas seriadas de PFE 

O PFE avalia grandes vias aéreas, é esforço-dependente, produz medidas de 

má qualidade, e seus valores variam entre os diversos aparelhos. Apesar de ser 

uma medida de realização mais simples, ela é menos acurada para diagnosticar a 

limitação ao fluxo aéreo na asma41-42. 

 

 2.5.2. Espirometria 

A espirometria mede os volumes, fluxos aéreos e as capacidades 

pulmonares, a partir de manobras respiratórias padronizadas e os compara com 

padrões de referência para altura, sexo e idade43-46. Essas manobras podem ser 

analisadas através das curvas fluxo-volume e volume-tempo (Figura 3). São 

medidas fisiológicas do pulmão que permitem obtermos informações indiretas da 

função pulmonar da criança e permite classificar os distúrbios ventilatórios do 

mesmo. 

Figura 3. Curvas fluxo-volume e volume-tempo pela espirometria 

 

Fonte: Diretrizes para testes de Função Respiratória Pulmonar da SBPT,200238-39 

 

           2.5.3. Teste de broncoprovocação 

Os testes de provocação brônquica (TPB) são usados para estimar o grau da 

hiperresponsividade brônquica (HRB) das vias aéreas. Podem ser diretos, usando, 

por exemplo, a inalação de histamina ou metacolina, ou indiretos, quando são 

empregados o exercício, a solução salina hipertônica (SSH) ou o manitol.7-8,39,47   

 Os espirômetros convencionais são aparelhos conectados ao computador  
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através de software específica, capaz de avaliar diversas medidas pulmonares, que 

inclui a medida da capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório forçado no 

primeiro segundo (VEF1), a relação de VEF1/CVF e medidas de Fluxo Expiratório 

Forçado entre 25-75% da CVF (FEF25-75%)8,48.  

 A Capacidade Vital Forçada (CVF)  é o volume que sai dos pulmões na 

exalação máxima, em um tempo t, que deve ser superior a 6 segundos. O volume 

expiratório forçado no primeiro segundo (VEF₁), é o volume que sai dos pulmões no 

primeiro segundo durante a obtenção da CVF. Representa cerca de ¾ da CVF. É 

importante para a avaliação de distúrbios obstrutivos e classificação de resposta 

broncodilatadora.  

 A relação de VEF1/CVF ou índice de Tiffenau é considerado o parâmetro 

mais importante na espirometria, principalmente na avaliação dos distúrbios 

obstrutivos como ocorre na asma. No paciente asmático frequentemente 

encontramos o índice de Tiffenau diminuído.  

O Fluxo Expiratório Forçado entre 25-75% da CVF (FEF25-75%) , corresponde a 

media dos valores de 25 a 75% da CVF, determinando 50% da porção média da 

CVF8.  

 Na espirometria, esses valores encontrados são correlacionados com a 

variação de acordo com valores preditos pré determinados pelo sexo, idade, altura e 

peso43-46.   

Em geral a espirometria é considerada normal ao apresentar valores  acima 

de 80% dos previstos. da variação em relação ao predicto podemos avaliar o tipo de 

distúrbio ventilatório que o paciente apresenta, se é distúrbio ventilatório restritivo, 

obstrutivo, conforme tabela abaixo38-39. 

  

Tabela 1. Caracterização dos distúrbios ventilatórios através da espirometria 

 Obstrutivo Restritivo 

CVF Normal ou reduzida Reduzida 

VEF1 Reduzido Normal ou Reduzido 

VEF1/CVF Reduzida Normal ou Aumentada 

FEF 25-75% Reduzida Normal, Reduzida, Aumentada 

Fonte: Diretrizes para testes de Função Respiratória Pulmonar da SBPT,200238-39 

  Segundo a ATS/ERS, 20058, a obstrução das vias aéreas é detectada pela                                                                                   
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da relação entre o Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo e a Capacidade 

Vital Forçada (VEF1/CVF) do limite inferior da normalidade no 50 percentil).   

Na asma, espirometria é o teste de investigação de escolha para a 

identificação da obstrução do fluxo aéreo,  estabelecido pela redução da relação 

VEF1/CVF. A intensidade da limitação é determinada pela redução percentual do 

VEF1 em relação ao seu previsto8,38. A gravidade dos distúrbios ventilatórios 

obstrutivos baseada nos valores percentuais de FEV1 é classificada segundo as 

normas estabelecidas pela ATS/ERS, 20058, conforme demonstrado na Tabela 2. 

 Na asma a espirometria pode estar normal mas normalmente encontra-se 

distúrbio ventilatório obstrutivo (DVO), e podendo-se observar tifennau reduzido e 

VEF1, sendo o primeiro parâmetro o mais fidedigno. Os DVOs podem ser 

classificados de acordo com esses dois parâmetros, em leve, moderada, e grave, 

conforme tabela abaixo ( tabela 2). Quando os parâmetros estão em níveis de 

gravidade diferentes,  deve-se classificar pelo mais grave, comparando-se os valores 

obtidos com teóricos previstos para indivíduos com características semelhantes44- 

47,49. 

Tabela 2. Classificação dos distúrbios respiratórios conforme a gravidade (SBPT, 2012) 

Distúrbio VEF1( %) CVF ( %) VEF1/CVF ( %) 

Leve 60- Limite inferior 60-limite inferior 60-limite inferior 

Moderado 41-59 59-41 41-59 

Grave <40 <50 <50 

* Na presença de FEF25-75/CV(F) isoladamente reduzida o distúrbio será classificado como 
leve, na presença de sintomas 
Fonte: Diretrizes para testes de Função Respiratória Pulmonar da SBPT,200238-39 

 

 Também é importante na espirometria a avaliação da reversão da obstrução 

após o uso de broncodilatador. Repetimos a espirometria 15 a 20 minutos após o 

uso de broncodilatador, para avalisar se houve melhora dos parâmetros. A prova 

roncodilatadora (PBD), é considerada positiva quando ocorre uma variação VEF1 de 

12% e 200ml em relação ao valor inicial da fase pré broncodilatadora8,50-52. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 A asma é uma das doenças crônicas de maior prevalência, principalmente na 

faixa etária pediátrica, sendo um problema mundial de saúde. Apesar da alta 

prevalência da doença, não há muita documentação sobre o nível de controle da 

asma, a gravidade da doença e os recursos médicos utilizados por asmáticos 

brasileiros. O custo direto e indireto com a asma (utilização de serviços de saúde e 

medicações) é bem maior entre pacientes com asma não controlada que entre 

aqueles com asma controlada. Por conta disso, considera-se fundamental a 

avaliação clínica e a detecção dos pacientes predispostos a exacerbações.  

Em crianças e adolescentes, a avaliação das manifestações clínicas na asma 

pode ser prejudicada pela subjetividade nessa faixa etária. A espirometria é uma 

forma objetiva de avaliar estes pacientes além de complementar o acompanhamento 

de sua evolução. Este exame mede os volumes e os fluxos aéreos. Permite avaliar o 

distúrbio ventilatório, quantificar a perda da função pulmonar, aprimorar a hipótese 

diagnóstica, além de avaliar a evolução da doença e monitorizar a resposta 

terapêutica. 

Na asma pediátrica, ainda existem dúvidas quanto à correlação entre os 

dados encontrados pela avaliação clínica das crianças e adolescentes asmáticos por 

meio das etapas do GINA e pela espirometria, conforme os critérios da ATS/ERS. 

Por este motivo, nosso estudo objetivou realizar uma análise exploratória sobre a 

associação existente entre estas duas formas de avalição do paciente asmático. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.  Objetivo geral 

 

Conhecer os perfis clínico e funcional de crianças e adolescentes asmáticos 

acompanhados no Serviço de Pneumologia do IPPMG. 

 

4.2.  Objetivos específicos 

 

a) Descrever o sexo e a idade dos pacientes envolvidos no estudo.  

b) Descrever a classificação clínica de asma  

c) Descrever os resultados das espirometrias 

d) Correlacionar a nível exploratório os resultados da classificação clínica e da 

classificação espirométrica.  
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. Tipo de estudo 

 Estudo retrospectivo, observacional e descritivo. 

 

5.2. Local e período de estudo 

 Estudo realizado no ambulatório de Pneumologia Pediátrica do Instituto de 

Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) que atua como centro 

referência na atenção terciária de saúde do Rio de Janeiro. O IPPMG está vinculado 

a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tendo além da prestação de  

serviço de saúde o compromisso com o desenvolvimento e produção de 

conhecimento. 

 O laboratório de espirometria do IPPMG/UFRJ realiza o exame em pacientes 

pediátricos na faixa etária de 5 a 20 anos, para fins de diagnóstico ou 

acompanhamento da doença de base. São realizados, atualmente, cerca de 30 

exames por mês.   

O estudo analisou os pacientes com asma, submetidos a espirometria  entre 

01 de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2015, em virtude da possibilidade da 

utilização de um banco de dados deste período.  

 

5.3. População do estudo  

 Pacientes com asma, acima de 5 anos, submetidos a espirometria que 

seguiram os critérios estabelecidos pela ATS/ERS. 

 

5.4. Desenho do estudo  
  

 Foram analisadas individualmente as espirometrias realizadas no ambulatório 

de pneumologia pediátrica do IPPMG  das crianças e adolescentes acompanhados 

com diagnóstico de asma e os prontuários destes pacientes para obter-se a 

avaliação clínica dos mesmos. 

 Na avaliação clínica foi utilizada a classificação do GINA por ETAPA 1 a 5. 

(GINA) Quanto à avaliação funcional, coletou-se os dados obtidos pela espirometria, 
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sendo os padrões espirométricos verificados conforme os critérios estabelecidos 

pela ATS/ERS, sendo excluídas àquelas em desacordo com o padrão estabelecido8.   

Na coleta de dados foi utilizada a ficha padronizada estabelecida para esta 

pesquisa (Anexo 1) 

As espirometrias analisadas foram as realizadas no serviço de Pneumologia 

Pediátrica do IPPMG, com o espirômetro computadorizado Koko USB Spirometer, 

modelo 2004k3231, em circuito fechado, com calibração manual realizada sempre 

antes do início dos exames e registro gráfico automático das manobras respiratórias 

do paciente.   

 Durante o teste, os pacientes permaneceram em posição em pé e com pinça 

nasal. Utilizou-se um bocal descartável. Foi solicitado que o mesmo fizesse uma 

expiração máxima, em seguida uma inspiração máxima seguida de uma expiração 

forçada e mantida por pelo menos 6 segundos ou até atingir o platô da curva de 

volume x tempo. Foram realizadas no máximo 8 tentativas para conseguir 3 curvas 

aceitáveis e reprodutíveis segundo critérios da ATS/ERS8.   

 Tendo como condições impeditivas de realização do exame:  se o paciente fez 

uso de broncodilatador 12 horas antes do exame e se estava em vigência de 

infecção respiratória nas últimas três semanas. Antes do exame, o paciente 

permanece em repouso por, no mínimo, 10 minutos. As manobras do teste foram 

orientadas por profissional adequadamente treinado de acordo com as normas da 

ATS/ERS8  

 

5.5. Critérios de inclusão 

Todos os pacientes com diagnóstico de asma segundo o GINA e que 

realizaram a espirometria de forma adequada, durante o período de estudo1,8. 

 

5.6. Critérios de exclusão 

Pacientes que apresentavam outras comorbidades além da asma, como 

doenças neuromusculares, doenças reumatológicas, anemia falciforme, 

mucopolissacaridose, bronquiectasias, bronquiolite obliterante, pneumonia crônica 

ou recorrente e outras alterações do aparelho respiratório. Essas comorbidades 

poderiam ter influenciado no resultado obtido pela espirometria.   
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Foram excluídos os exames dos pacientes que não conseguiram realizar o 

exame completo, de acordo com as normas da ATS/ERS8, assim como quando os 

prontuários não foram localizados.  

 

5.7. Definição das variáveis 

 As variáveis estudadas estão descritas na Tabela 3.   

 

Tabela 3. Definição das variáveis 

VARIÁVEL TIPO DEFINIÇÃO RESULTADOS 

Idade Numérica 
Valor da medida em 

anos 
Aferida em número 

Classificação do 

tratamento da asma 

 

Categórica Etapas segundo GINA  
ETAPA 1, ETAPA 2, ETAPA 3, ETAPA 

4, ETAPA 5 

Classificação da 

espirometria 
Categórica Tipo de distúrbios Normal, Distúrbio obstrutivo, restritivo 

Classificação da 

prova 

broncodilatadora 

Categórica 
Resposta ao uso do 

broncodilatador 
Positiva ou negativa 

 

5.8. Coleta de dados 

 

A partir de um banco de dados já existente no Laboratório de Função Pulmonar 

do IPPMG, foram digitados e armazenados os dados demográficos e os distúrbios 

encontrados nos resultados da espirometria. A pesquisadora buscou os prontuários 

para registro das ETAPAS de tratamento pelo GINA em que os pacientes se 

encontravam no momento do exame. Por meio destes dados, procedeu-se a 

descrição dos mesmos e a análise exploratória da associação clínico-funcional. 

 

 5.9 Análise dos Dados  

 

Realizou-se análise descritiva dos dados obtidos pela espirometria e avaliação      

clínica, com medidas de frequência e percentuais das variáveis categóricas. Em 
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caráter experimental, foi avaliada a associação entre as ETAPAS clínicas pelo GINA 

e os padrões espirométricos obtidos, utilizando-se o teste qui-quadrado, com nível 

de significância do p-valor <0.05. 

 

5.10. Aspectos éticos 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Clínica (CEP) do 

IPPMG/UFRJ, de acordo com a resolução 466/12 (CNS), sob a numeração  

62339516.1.0000.5264. no dia 12/01/2017 (Anexo 2).  

 

5.11. Conflitos de interesses 

 

 Os autores declararam não haver conflitos de interesses. 

 



19 

 

 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Dados demográficos e análise geral 

 

 Foram estudados 310 exames, com curvas aceitáveis e reprodutíveis 

conforme os critérios da ATS/ERS8, sendo possível a recuperação dos dados sobre 

a medicação utilizada no momento do exame.  

 A população estudada apresentava média de idade igual a 10 anos. Mais da 

metade dos exames envolveu crianças do sexo masculino (66,1%; =205/310).  

 

Tabela 4. Distribuição da população 

IDADE N % 

5-6 anos 39 12,6% 

7-9 anos 105 33,9% 

≥ 10 anos 166 53,5% 

MÉDIA (desvio padrão) 10 anos (± 2,96) 

SEXO N % 

Feminino 105 33,9% 

Masculino 205 66,1% 

 

 

6.2. Resultados da espirometria 

 

 Dos resultados espirométricos, encontramos 113 (36,5%) dentro dos 

parâmetros da normalidade, 178 (57,4%) com distúrbio ventilatório obstrutivo leve, 

10 (3,2%) com distúrbio ventilatório obstrutivo moderado e 9 (2,9%) com distúrbio 

ventilatório obstrutivo grave. 

 Dos 310 exames realizados, em 284 (91,6%) foram avaliados também a 

resposta broncodilatadora ao salbutamol, com resultado positivo em 32,7% (n=93; 

=93/284) dos exames e negativo em 67,3% (n=191; =191/284). (Tabela 5) 
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Tabela 5. Prova broncodilatadora 

 Prova broncodilatadora 

Positiva Negativa Não realizada TOTAL 

Normal 5 92 16 113 

DVO leve 80 89 9 178 

DVO moderado 8 2 0 10 

DVO grave 0 8 1 9 

TOTAL 93 191 26 310 

 

 

6.3. Etapas de tratamento conforme o GINA 

 

 A pesquisadora registrou as medicações para o tratamento de asma que 

haviam sido prescritas no dia em que a espirometria foi realizada. O tratamento foi 

instituído após avaliação clínica do paciente, sendo categorizado em cinco ETAPAS 

de acordo com a gravidade do quadro, em ordem crescente. (GINA)  

 Desta forma, 30,3% (94/310) pacientes recebiam tratamentos da ETAPA 1; 

27,7% (86/310) da ETAPA 2; 32,6% (101/310) ETAPA 3; 9,4% (29/310) da ETAPA 4 

e nenhum paciente recebeu tratamento da ETAPA 5 (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Frequência das Etapas do GINA 
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 Apesar da prevalência de pacientes de menor gravidade (ETAPAS 1-2), 

correspondendo a 58% do total, observamos que 42% recebiam tratamento 

correspondente à situações clínicas da asma de mais difícil controle (ETAPAS 3-4). 

 

6.4. Avaliação da ETAPA de tratamento e o resultado da Espirometria 

 

 Dos 113 pacientes com resultado NORMAL da espirometria, 52 (46%) não 

recebiam tratamento profilático, apenas medicação para crise (ETAPA 1), 32 

(28,3%) recebiam corticóide inalatório em baixa dose intercrise (ETAPA 2), 22 

(19,5%) recebiam corticóide inalatório em dose moderada ou dose baixa associada a 

broncodilatador de longa duração (ETAPA 3) e 7 (6,2%) recebiam corticóide 

inalatório em dose alta ou em dose moderada associado a broncodilatador de longa 

duração (ETAPA 4). Nenhum paciente com espirometria normal recebia tratamentos 

da ETAPA 5 da GINA. 

 Dos 178 pacientes com DVO leve, 42 (23,6%) não recebiam tratamento 

profilático, apenas medicação para crise (ETAPA 1), 50 (28,1%) recebiam corticóide 

inalatório em baixa dose intercrise (ETAPA 2), 66 (37,1%) recebiam corticóide 

inalatório em dose moderada ou dose baixa associada a broncodilatador de longa 

duração (ETAPA 3) e 20 (11,2%) recebiam corticóide inalatório em alta dose alta ou 

em dose moderada associado a broncodilatador de longa duração (ETAPA 4). 

Nenhum paciente com DVO leve recebia tratamentos da ETAPA 5 do GINA. 

 Dos 10 pacientes com DVO moderado, 4 (40%) recebiam corticóide inalatório 

em baixa dose intercrise (ETAPA 2), 4 (40%) recebiam corticóide inalatório em dose 

moderada ou dose baixa associada a broncodilatador de longa duração (ETAPA 3) e 

2 (20%) recebiam corticóide inalatório em dose alta ou em dose moderada 

associado a broncodilatador de longa duração (ETAPA 4). Nenhum paciente com 

DVO moderado recebia tratamentos das ETAPA 1 e 5 do GINA. 

 Dos 9 pacientes com DVO grave, todos (100%) recebiam corticóide inalatório 

em dose moderada ou dose baixa associada a broncodilatador de longa duração 

(ETAPA 3). 

Os resultados expostos acima encontram-se na tabela 6 e figura 5 e 6. 
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Tabela 6. Avaliação da ETAPA de tratamento e resultado da Espirometria 

 ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 TOTAL 

Normal 52 32 22 7 0 113 

DVO leve 42 50 66 20 0 178 

DVO mod 0 4 4 2 0 10 

DVO grave 0 0 9 0 0 9 

TOTAL 94 86 101 29 0 310 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Percentual de pacientes nas ETAPAS em relação à Espirometria 

Figura 4. ETAPA de tratamento e Espirometria 
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Comparando-se os exames com resultado espirométrico normal com aqueles 

com distúrbio ventilatório obstrutivo (qualquer que seja a gravidade), percebemos 

que a maioria dos exames com resultados espirométricos normais, recebiam 

tratamento da ETAPA 1-2 da GINA (odds ratio [OR] = 3,036; intervalo de confiança 

[IC] = 1,839-5,091; p-valor = 0.000009445), como exposto na Tabela 7. 

 

Tabela 7. ETAPAS do tratamento e presença de DVO 

 ETAPA 1-2 ETAPA 3-4 

Normal 84 29 

Distúrbio Obstrutivo 96 101 

odds ratio [OR] = 3,036; intervalo de confiança [IC] = 1,839-5,091; p-valor = 0.000009445 

  

Comparando-se os exames que tiveram espirometria normal com aqueles com 

distúrbio ventilatório obstrutivo leve, ainda nota-se que a maioria dos exames com 

resultados espirométricos normais, recebiam tratamento da ETAPA 1-2 da GINA 

(OR = 2,698; IC = 1,62 - 4,56; p-valor = 0.00009616), como exposto na tabela 8. 

 

Tabela 8. ETAPAS do tratamento e DVO leve 

 ETAPA 1-2 ETAPA  3-4 

Normal 84 29 

DVO Leve 92 86 

OR = 2,698; IC = 1,62 - 4,56; p-valor = 0.00009616 

 

 Comparando-se os exames que tiveram espirometria com DVO Leve com 

aqueles com DVO moderado e grave, nota-se um maior número de indivíduos com 

DVO Leve recebendo tratamento das ETAPAS 1-2 e um maior número de indivíduos 

com DVO Moderado-Grave recebendo tratamento das etapas 3-4 (OR= 3,986; IC = 

1,332-14,45; p-valor 0.01079), como exposto na Tabela 9. 

 

Tabela 9. ETAPAS do tratamento e DVO leve X moderado-grave 

 ETAPA 1-2 ETAPA 3-4 

DVO Leve 92 86 

DVO Moderado-Grave 4 15 

OR= 3,986; IC = 1,332-14,45; p-valor 0.01079 
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 Reunindo-se os exames com resultado espirométrico normal com aqueles 

com distúrbio ventilatório obstrutivo leve, percebemos que a maioria deles recebiam 

tratamento da ETAPA 1-2 da GINA e aqueles com DVO Moderado-grave receberam 

na maioria tratamento da ETAPA 3-4 da GINA (OR = 5,706; IC = 1,937 – 20,45; p-

valor = 0.0008606), como exposto na Tabela 10. 

 

Tabela 10. ETAPAS do tratamento e resultado da Espirometria 

 ETAPA 1-2 ETAPA 3-4 

Normal – DVO Leve 176 115 

DVO Moderado-Grave 4 15 

 OR = 5,706; IC = 1,937 – 20,45; p-valor = 0.0008606 
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7. DISCUSSÃO 

 

 A asma é uma doença inflamatória crônica com hiperresponsividade das vias 

aéreas. A espirometria é o teste mais comumente utilizado para o diagnóstico, 

classificação da gravidade e monitoramento da medicação a ser administrada12. É 

uma doença complexa, representando uma condição heterogênea que consiste em 

diferentes fenótipos, caracterizada pela interação entre genética e fatores  

ambientais. Pelas diretrizes do GINA1, o objetivo do tratamento está relacionado ao 

controle clínico avaliado por parâmetros clínicos e funcionais. Parâmetros clínicos 

incluem perguntas aos pacientes e/ou seus responsáveis sobre a frequência de 

sintomas e a limitação das atividades devido à asma, usualmente nas últimas quatro 

semanas53-56. 

 Entretanto, apesar da elevada prevalência na faixa etária pediátrica, existem 

poucos estudos sobre avaliação clínico-funcional em crianças e adolescentes. 

Estudos com pacientes adultos avaliam a correlação entre diferentes ferramentas 

para o diagnóstico da doença57-61. Deschildre et al62, estudaram 525 crianças com 

asma, acompanhadas em quatro centros de pneumologia pediátrica de nível 

terciário. A idade média e o desvio-padrão foram de 7,7 e 2,2, respectivamente. 

Houve prevalência do sexo masculino (66%), com inclusão de 348/525 de meninos. 

O objetivo do estudo foi avaliar o controle da asma por meio de diferentes 

ferramentas. Concluíram que, apesar da ferramenta de avaliação clínica Asthma 

Clinical Control (ACT) mostrar-se um método complementar útil na avaliação clínica, 

não inclui a avaliação funcional, que é regularmente recomendada por várias 

diretrizes.  

 De modo semelhante, encontramos predomínio de exames realizados no 

sexo masculino (66,1%; =205/310). O presente estudo foi realizado em um hospital 

universitário e de referência para tratamento de pacientes pediátricos de diversas 

áreas de atuação. Tal fato explica o número de exames realizados neste serviço, 

com pacientes oriundos tanto do Município do Rio de Janeiro quanto de outros do 

mesmo estado.  

 Num estudo realizado na Polônia, envolvendo 405 crianças e adolescentes 

(de 6 a 18 anos), Grzelewski et al63, com idade média em torno de dez anos e 
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predomínio do sexo masculino nos diferentes graus de gravidade da doença (em 

torno de 70%), comparando-se os resultados da espirometria com a medida da 

fração do óxido nítrico exalado (FENO), concluíram que o FENO, isoladamente, não 

é um discriminador da inflamação pulmonar ou do seu grau de disfunção.   

 Nosso estudo incluiu 310 exames, com idade média dos pacientes analisados 

de 10 anos e desvio-padrão de 2,96, o que contribui para o grande número de 

exames adequados, uma vez que crianças menores, realizam exames aceitáveis e 

reprodutíveis com mais dificuldade, uma vez que o exame exige cooperação do 

paciente. Comparando-se pré-escolares com escolares e de idade superior, 

diferentes estudos, com provas funcionais respiratórias de crianças de 2 a 6 anos, 

tanto por meio da pletismografia quanto da espirometria, concluíram que, embora 

sejam exequíveis na prática clínica diária, ocorre um aumento da taxa de sucesso 

em crianças mais velhas52,64. 

 Para melhor avaliação clínica-funcional, optamos por seguir as diretrizes do 

GINA, que, desde 2006, procura simplificar o modo de avaliar o tratamento 

necessário no momento inicial e nas consultas subsequentes. Ao invés de utilizar 

tabelas para classificação da gravidade, uma avaliação simplificada do controle da 

asma é recomendada e o tratamento é tanto iniciado como alterado de acordo com o 

estado de controle.  

 Controle refere-se à extensão com a qual as manifestações da asma estão 

suprimidas, espontaneamente ou pelo tratamento, estando tanto relacionado ao 

controle das limitações clínicas atuais como à redução dos riscos futuros. O controle 

das limitações atuais é avaliado em relação às últimas quatro semanas e inclui 

sintomas, necessidade de medicação de alívio, limitação de atividades físicas e 

intensidade da limitação ao fluxo aéreo.  

 Com base nesses parâmetros, a asma pode ser classificada em três grupos 

distintos: asma controlada, asma parcialmente controlada e asma não controlada. A 

prevenção de riscos futuros inclui reduzir a instabilidade da asma, suas 

exacerbações, a perda acelerada da função pulmonar e os efeitos adversos do 

tratamento.  

 Central nesta abordagem é o tratamento baseado em ETAPAS definindo o 

tratamento profilático inicial e as recomendações para passarmos para uma ETAPA 
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superior ou inferior. Este, tem sido dividido em cinco etapas e cada paciente deve 

ser alocado para uma dessas etapas de acordo com o tratamento atual e o seu nível 

de controle devendo ser ajustado conforme as mudanças que vão ocorrendo de 

forma dinâmica.   .A asma leve é considerada leve quando, para ser bem controlada, 

necessita de baixa intensidade de tratamento (etapas 1 e 2); asma moderada com 

intensidade intermediária (etapa 3); e asma grave, com alta intensidade de 

tratamento (etapas 4 e 5). ¹ 

 Enquanto o controle da asma expressa a intensidade com que as 

manifestações da asma estão suprimidas pelo tratamento, a gravidade refere-se à 

quantidade de medicamento necessária para atingir o controle. Assim, a gravidade 

da asma reflete uma característica intrínseca da doença, definida pela intensidade 

do tratamento requerido e que é alterada lentamente com o tempo, enquanto o 

controle é variável em dias ou semanas, sendo influenciado pela adesão ao 

tratamento ou pela exposição a fatores desencadeantes1,6,53-56,65-68. 

 Ao analisarmos a apresentação clínica, 94 (30,3%; =94/310) pacientes 

encontravam-se na ETAPA 1; 86 (27,7%; =86/310) na ETAPA 2; 101 (32,6%; 

=101/310) na ETAPA  3; 29 (9,4%; =29/310) na ETAPA 4 e nenhuma paciente na 

ETAPA 5. Quanto à espirometria, evidenciamos 113 exames (36,5%) dentro dos 

parâmetros da normalidade, 178 (57,4%) com distúrbio ventilatório obstrutivo leve, 

10 (3,2%) com distúrbio ventilatório obstrutivo moderado e 9 (2,9%) com distúrbio 

ventilatório obstrutivo grave. 

 No IPPMG, complementamos a espirometria inicial com a prova 

broncodilatadora, já que a mesma parece estar relacionada a um dado importante 

na asma: a hiperresponsividade brônquica. A literatura recomenda aplicá-la de forma 

sistemática39. Conforme relatado, cerca de 90% (285/310) dos exames realizados, a 

prova broncodilatadora foi realizada. Ainda que a asma seja uma doença associada 

à resposta positiva à terapia broncodilatadora, no nosso cenário, apenas 32,7% 

foram respondedores a prova. Podemos inferir que isso se deve ao fato de sermos 

um serviço terciário, recebendo pacientes que já tenham iniciado medicação 

profilática e estejam com controle total ou parcial da doença69. Além disto, devemos 

lembrar que a espirometria também apresenta as  limitações, avaliando de forma 

indireta mais o calibre das vias aéreas do que o seu grau de inflamação70-73. 
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 Cordina et al74, ao analisar a influência da ansiedade no tratamento da asma 

em pacientes adultos, encontraram que, apesar de a maioria dos pacientes (58%) 

apresentarem índices espirométricos considerados normais (com VEF1 maior que 

80% do previsto), 58,7% recebiam tratamento das etapas mais avançadas do GINA 

(etapa 4 e 5).  No nosso estudo, a maioria dos exames encontrou DVO leve (57%) e 

apenas com a maioria deles (51,7%) recebendo tratamento da etapa 1 ou 2. Na 

mesma direção do estudo de Cordina et al74, uma importante parcela dos pacientes 

(48,3%) no atual estudo recebia tratamento da etapa 3 ou 4. Tais achados 

encontrados tanto na literatura quanto no presente estudo, parecem dever-se à o  

percepção exacerbada dos sintomas pelos pacientes ou pelos seus cuidadores, 

levando a prescrição de altas doses de corticoide e/ou associação com LABA, 

muitas vezes não necessárias para o controle naquele paciente em questão. 

 Em contrapartida ao exposto no parágrafo anterior, conforme relatados por 

outros autores, podemos inferir uma provável parcela de subestimação da gravidade 

da doença. Nota-se na população estudada, que dos 9 pacientes classificados como 

DVO grave pela espirometria, todos recebiam tratamento da etapa 3, que segundo o 

GINA seria condizente com DVO moderado. Silva e Barros75 também encontraram 

essa discordância, revelando uma tendência dos pais a subestimar a gravidade da 

doença e subnotificar os sintomas da asma, sobretudo em pacientes que já 

receberam o diagnóstico de asma há muito tempo. Ao subvalorizar a sintomatologia 

de um paciente, há um risco iminente de aumento da morbidade da asma, além de 

se impossibilitar a terapêutica adequada para adaptar a medicação e atingir um 

melhor controle75-76.  

 Analisando a correlação entra a espirometria e a classificação clínica, onde 

resultados espirométricos normais e DVO leve corresponderiam aos tratamentos das 

etapas 1 ou 2 e DVO moderado/grave às etapas 3 a 5 (GINA), temos uma 

concordância em 191/310 (61,6%) exames, com maior evidência quando os 

resultados espirométricos eram normais ou mostravam DVO leve. 

 Uma limitação do nosso estudo foi se os resultados da espirometria 

interferiram no tratamento sequencial do paciente ou se mesmo diante de um teste 

com resultados fora da esperado, o médico manteve a terapêutica, levando em 

consideração, principalmente, a clínica apresentada. Alguns estudos relatam a 
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influência do teste no manejo dos pacientes. Nair et al72, encontraram que os 

profissionais de saúde tendem a subestimar o grau de obstrução das vias aéreas 

nas crianças asmáticas e frequentemente mudam o tratamento baseados nos 

resultados espirométricos, quando estes estavam disponíveis e eram diferentes do 

esperado, a despeito da avaliação clínica inicial. Além disso, na ausência da 

espirometria, os médicos tendiam a superestimar o controle da asma prescrevendo 

terapêutica abaixo da necessária. 

 Assim, nosso estudo corrobora outros que referem que nenhuma medida 

isolada de avaliação pode abranger todos os aspectos da asma. Sua notável 

variabilidade da gravidade entre indivíduos diferentes e em um mesmo paciente ao 

longo do tempo, além da mudança da apresentação da doença ante a administração 

de medicamentos, torna imperativa a utilização de diversas formas de avaliação de 

controle e gravidade da doença, baseada nos sintomas, níveis de tratamento e 

função pulmonar71-72,77. 

 Embora tenha-se tentado avaliar todos os pacientes asmáticos que realizaram 

espirometria neste período, parte não pôde ser incluída no estudo por falta de 

acesso aos dados do prontuário em virtude de perdas físicas no processo de 

armazenamento. Além de perdas devido a troca de armazenamento físico dos 

prontuários e incidentes externos, alheios à nossa ação. 
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8. CONCLUSÃO 

 

 Em nosso estudo, 66,1% dos pacientes eram sexo masculino em 

concordância com a literatura que nos informa a maior prevalência das doenças 

atópicas no sexo masculino. 

 A população estudada apresentava média de idade igual a 10 anos. 

 No presente estudo obtivemos, 113 exames (36,5%) dentro dos parâmetros 

da normalidade, 178 (57,4%) com distúrbio ventilatório obstrutivo leve, 10 (3,2%) 

com distúrbio ventilatório obstrutivo moderado e 9 (2,9%) com distúrbio ventilatório 

obstrutivo grave.  

 A resposta broncodilatadora foi avaliada em 285 exames obtendo resultado 

positivo em 32,7% e negativo em 67,3%. 

 Ao analisarmos a apresentação clínica, 94 (30,3%; =94/310) pacientes 

encontravam-se na ETAPA 1; 86 (27,7%; =86/310) na ETAPA 2; 101 (32,6%; 

=101/310) na ETAPA  3; 29 (9,4%; =29/310) na ETAPA 4 e nenhuma paciente na 

ETAPA 5.  

Assim, nosso estudo corrobora outros que referem que nenhuma medida 

isolada de avaliação pode abranger todos os aspectos da asma 

   A asma é uma doença respiratória de grande relevância em virtude de 

sua prevalência e limitações na qualidade de vida. Sendo importante seu 

diagnóstico, classificação e manejo de forma adequada. Concluímos que existe uma 

associação positiva entre a espirometria e a classificação de asma pelo GINA em 

ETAPAS.  

  A gravidade da asma é evidenciada no resultado da espirometria realizada. 
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9. RECOMENDAÇÕES 

 

 Ampliar o estudo sobre a associação entre os dados encontrados na 

espirometria por meio da ATS/ERS e a avaliação clínica das crianças e 

adolescentes asmáticos por meio do GINA.  
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                                                                       ANEXO  I 
 

 

                                                        Ficha Clínica Para Coleta de Dados dos Prontuários  

  IPPMG- UFRJ  
                       Serviço de Pneumologia  
 
 
Projeto: Avaliação clínica e funcional de crianças e adolescentes asmáticos  
 

 

                    FICHA CLÍNICA  

 

 

Código Identificação:  

 

sexo: Masculino ( 1) Feminino (2)  

 

Idade (anos):----------------------------  
 

Diagnóstico: asma( 1)  

rinite(2)  
asma e rinite ( 3)  
 

Parâmetros da espirometria :  

CVF  

VEF1  

VEF1/CVF  

 
Prova Broncodilatadora: Positiva (1) , Negativa (2) ou não realizada (9)  
 

 

Tipo de Distúrbio: Obstrutivo (1)  

                            Restritivo (2)  
 

Medicações em Uso: Corticóide Inalatório (1)  

                               Corticóide nasal( 2)  
                              Beta2 agonista de longa ação (3) 
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