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1. INTRODUÇÃO   

 

O presente protocolo aborda o tratamento da asma grave em crianças acima de seis anos de 

idade e adolescentes, alinhada à definição do “International European Respiratory 

Society/American Thoracic Society guidelines on definition, evaluation and treatment of severe 

asthma” (ERS/ATS) de 20141.   Poderá ser utilizado por profissionais da saúde que tratam desses 

pacientes tais como pediatras, pneumologistas pediátricos e de adultos, clínicos gerais, médicos 

da atenção primária à saúde assim como profissionais da enfermagem, fisioterapia, psicologia, 

nutrição, dentre outros. 

 

Cautela e visão crítica são fundamentais para não extrapolar o tratamento da asma grave 

sugerido para os adultos para as crianças e adolescentes. A Sociedade Mineira de Pneumologia 

e Cirurgia Torácica reconhece essas premissas e inclui nessa versão o protocolo direcionado 

para asma grave pediátrica. 

 

Como em adultos, as crianças e adolescentes com asma grave são minoria. No entanto, a asma 

grave nessa faixa etária é diferente em vários aspectos. Entre as diferenças, destacam-se: 

 

 O papel das citocinas tipo 2 não está bem definido.2 

 O predomínio da inflamação mediada por Th2 é controversa.3 

 Os eosinófilos no sangue periférico raramente têm relação com eosinófilos nas vias 

aéreas.3 

 A exposição aos efeitos adversos do tratamento é mais preocupante. 

 As exacerbações que ameaçam a vida e prejudicam a qualidade de vida são comuns. 

 Há risco de morte prematura. 

 O comprometimento do desenvolvimento pulmonar e a perda permanente da função 

pulmonar podem ocorrer1,4.  

 

Em relação aos adolescentes com asma grave, cabe ressaltar o desafio de tratá-los pelas 

características dessa fase da vida pois podem negar a doença, subestimar sua gravidade, 

negligenciar seu tratamento, e, consequentemente, ter maior risco para exacerbações graves e 

fatais5. 

 

De forma similar aos adultos, antes de diagnosticar asma grave na faixa pediátrica, é 

imprescindível realizar o diagnóstico da doença, assegurar-se que a técnica inalatória esteja 

correta, o dispositivo esteja adequado e a adesão garantida. Além disso, deve-se identificar os 

fatores desencadeantes, o contexto familiar, social, emocional e buscar o controle da exposição 

ambiental e das comorbidades2,6.   
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Pacientes com asma grave devem idealmente ser referenciados para serviços especializados, 

preferencialmente compostos por equipe multiprofissional em atenção compartilhada com a 

atenção primária e secundária. 

 

Finalmente, tratar adequadamente crianças e adolescentes com asma grave é fundamental para 

melhorar sua qualidade de vida, evitar o óbito, minimizar riscos futuros e a perda da função 

pulmonar ao longo do tempo.7 

 

 

2. DEFINIÇÃO DE ASMA GRAVE 

 

Segundo a ERS/ATS a definição de asma grave deve ser reservada aos pacientes com asma 

grave refratária, ou seja, que necessitam de altas doses de corticoide inalado (Quadro 4) 

associado a outro medicamento de manutenção para ficarem controlados e naqueles cuja 

resposta ao tratamento das comorbidades é incompleta.  

 

Segundo a ERS/ATS, o paciente com asma grave é considerado não controlado se apresentar 

pelo menos uma das características listadas no Quadro 1, com algumas observações adicionais. 

 

Quadro 1 – Critérios de definição de Asma Grave não controlada 

Asma grave não controlada  

Controle inadequado dos sintomas: ACQ > que 1,5, ACT ou ACTc < 20 (ou asma não 

controlada pelos critérios das diretrizes da GINA8 (Quadro 2, pg 7-asma grave adultos) 

Exacerbações graves frequentes: dois ou mais cursos de corticoide sistêmico nos últimos 12 

meses. 

Exacerbações muito graves: pelo menos uma hospitalização, internação em UTI ou ventilação 

mecânica por asma nos últimos 12 meses. 

Limitação ao fluxo aéreo: manutenção do VEF1 < do que 80% do predito após broncodilatador 

(com VEF1/CVF reduzidos, abaixo do limite inferior da normalidade). 

Em caso de asma controlada com altas doses de medicação 

Piora do controle durante tentativa de diminuição de altas doses de CI ou CS (ou biológicos 

adicionais). 

Observações: 
 ACTc: para crianças entre 4 e 11 anos, é especifico para essa faixa etária, traduzido e 

validado para a população brasileira9. 

 ACQ: não validado para menores de 12 anos. 

 VEF1: há crianças que mesmo com doses elevadas do CI não normalizam a função 

pulmonar a despeito da melhora clínica. Logo, deve-se interpretar com cautela o achado 

do VEF1 inferior a 80% do previsto. Importante avaliar longitudinalmente. 
 Número de cursos de corticoide sistêmico: julgamento deve ser criterioso pois muitas 

vezes há prescrição excessiva e desnecessária de corticoide sistêmico em crianças10. 

 

 

3. DIAGNÓSTICO DE ASMA GRAVE 

 

O diagnóstico de asma é clínico e funcional (vide página 6, do Protocolo de asma grave em 

adultos), mas identificar o paciente com asma grave é mais complexo e demanda tempo de 

seguimento.  

A Figura 1 propõe um fluxograma para avaliação dos pacientes com asma que não se controlam.  

Entretanto, é possível haver sobreposições entre essas categorias2.  
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Figura 1 – Fluxograma para diagnóstico de asma grave em crianças e adolescentes- 

Adaptado A.Bush et al2.    

 
* Asma difícil é a que se relaciona ao contexto social e familiar como dificultadores do tratamento, 

incluindo também a dificuldade de adesão e erros na técnica inalatória. 
 

A técnica inalatória e a taxa de adesão devem ser revistas em cada consulta. Na avaliação 

interdisciplinar dos pacientes não responsivos ao tratamento, a visita domiciliar da equipe de 

enfermagem demonstrou que, mesmo em pacientes utilizando medicação há muitos anos, havia 

erros críticos na técnica inalatória e falhas na adesão11. 
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Portanto, segundo a ERS/ ATS recomenda-se que a definição seja realizada após 6 meses de 

acompanhamento do paciente, assegurando-se que esteja com medicamentos de controle e que 

a busca pela dose mínima eficaz tenha sido realizada. No Brasil, como em outros centros que 

tratam pacientes com asma grave2 foi possível reduzir as doses dos medicamentos em muitos 

pacientes. Apenas cerca de 30% das crianças e adolescentes encaminhados para um 

ambulatório de asma grave preencheram critérios para tal. 

 

 

4. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ASMA GRAVE 

 

Várias doenças podem cursar com sintomas respiratórios semelhantes aos da asma e podem 

demandar propedêutica específica (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Diagnósticos diferenciais na  asma grave pediátrica 

 Respiração disfuncional / disfunção das cordas vocais 

 Traqueomalácia e / ou broncomalácia 

 Infecções virais recorrentes 

 Bronquiectasia não fibrose cística 

 Bronquiolite obliterante pós infecciosa 

 Recorrente (micro) aspiração, doença do refluxo e distúrbios de deglutição 

 Prematuridade e doença pulmonar relacionada 

 Fibrose cística 

 Imunodeficiência congênita ou adquirida 

 Discinesia ciliar primária 

 Obstrução e compressão das vias aéreas centrais 

 Aspiração de corpo estranho 

 Carcinoide ou outro tumor 

 Malformações congênitas incluindo anel vascular 

 Massa mediastinal / linfonodomegalia (por exemplo, Tuberculose, sarcoidose, 

 linfoma) 

 Cardiopatia congênita com / sem insuficiência cardíaca 

 Doença pulmonar intersticial 

 Distúrbios do tecido conjuntivo 

 Síndromes hipereosinofílicas (síndrome de Churg - Strauss) 

 Pneumonite de hipersensibilidade 
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5. COMORBIDADES  

 

Em linhas gerais, são semelhantes as verificadas nos pacientes adultos, mas as comorbidades 

mais frequentes são diferentes. 

 

Quadro 3 - Comorbidades 

 Rinossinusites                                                                                       

 Obstrução laríngea induzida pelo exercício 

 Obesidade 

 Alergia alimentar 

 Transtornos emocionais 

 Tabagismo passivo e ativo 

 Mau condicionamento físico 

 Disfunção de cordas vocais 

 Respiração disfuncional  

 Alterações hormonais (menarca, menstruação) 

 Doença do refluxo gastroesofágico 

 

 

A prevalência da doença do refluxo gastroesofágico em crianças e adolescentes com asma grave 

é considerável, no entanto, o tratamento da DRGE não altera o controle e a gravidade da asma 

em pediatria. 

 

 

6. FENÓTIPOS 

 

A asma grave pediátrica é considerada um distúrbio heterogêneo com características 

inflamatórias, clínicas, moleculares e celulares diferentes dos adultos12,13. 

 

O fenótipo da asma grave que se inicia antes dos 12 anos é caracterizado por atopia, níveis 

elevados de IgE sérica total e dos eosinófilos no sangue periférico, sensibilização por múltiplos 

aeroalérgenos, exacerbações frequentes e predomínio do sexo masculino. Asma grave não-

atópica pediátrica existe, porém é rara e ainda pouco compreendida14. 

 

A determinação da atopia pode ser realizada por Prick Test ou dosagem de IgE específica.  

Auxiliam também na identificação do fenótipo: a medida da FeNO, o padrão de celularidade do 

lavado broncoalveolar e do escarro induzido além da avaliação da resposta ao corticoide 

sistêmico. 

  

Método Sugestivos de padrão 

eosinofílico 

Observações 

Escarro induzido com salina 

hipertônica (3,5 a 7%) 

Eosinófilos > 2,5%15  Demanda expertise na coleta 

e na análise da celularidade. 

Fração exalada do óxido nítrico 

(FeNO) 

FeNO > 32 ppb16  Não invasivo, custo elevado. 

 

 

Após a administração de 14 dias de corticoide oral a avaliação pareada de ACT, VEF1, 

celularidade do escarro induzido e FeNO, são utilizadas para definir a resposta ao esteroide e a 

resposta a terapêutica2. Os pacientes que normalizaram a FeNO (<24 ppb) e reduziram o 

percentual de eosinófilos no escarro induzido responderam melhor ao tratamento com 
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omalizumabe2. Já a reposta no domínio de função pulmonar pode indicar os que responderão 

mais ao tiotrópio17. 

 

Estudo prospectivo que avaliou crianças e adolescentes brasileiros verificou que aqueles com 

asma grave refratária apresentavam níveis mais elevados da FeNO e redução do VEF1 do que 

aqueles com asma grave de difícil tratamento18. 

 

Ressalta-se que os fenótipos pediátricos podem mudar rapidamente ao longo do tempo uma vez 

que a doença em curso está no contexto de um sistema imunológico em maturação e durante o 

crescimento e desenvolvimento pulmonar19.  

 

Até o momento, a determinação dos fenótipos em crianças e adolescentes com asma grave pode 

auxiliar a orientar a otimização terapêutica, mas as evidências para essa orientação ainda são 

escassas20. Além disso, há poucas evidências para serem usadas para predizer a evolução da 

doença3.   

 

O conhecimento das características fisiopatológicas da asma grave pediátrica ainda é limitado 

pela raridade da doença, pelas dificuldades relacionadas à idade, tanto para reproduzir modelos 

experimentais como pela dificuldade de realização de métodos invasivos para avaliação das vias 

aéreas através de biópsias brônquicas. 

 

Por essa razão, as pesquisas sobre asma grave em crianças buscam identificar biomarcadores 

confiáveis, não invasivos, que possam auxiliar na endotipagem6, para orientar o tratamento mais 

eficaz para o paciente21.  

 

7. OPÇÕES TERAPÊUTICAS  

 

7.1 CORTICOIDES 

 

Os limites superiores das doses diferem daqueles preconizados pela população adulta. A GINA8 

sugere doses mais baixas para alguns corticoides em relação à ERS/ATS1, especialmente para 

menores de 12 anos, conforme apresentado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Limites superiores das doses para corticoides inalados, segundo ERS/ATS e 

GINA 

 Corticoide inalado Dose diária alta 

6 a 12 anos 

ERS/ATS           

GINA 

Dose diária alta 

Acima de 12 anos 

ERS/ATS                         

GINA 

Dipropionato de beclometasona (HFA) ≥320                           

>200 

>1000                                

>400 

Budesonida (MDI) ≥800                           

>400 

≥1600                                

>800 

Ciclesonida (HFA) ≥160                          

>160 

≥320                                  

>320 

Propionato de fluticasona (HFA) ≥500                           

>500 

≥1000                                

>500 

Furoato de mometasona ≥500                           

≥440 

≥800                                  

>440 

Triancinolona ≥1200                       

>1200 

≥2000                              

>2000 

MDI-Inalador de pó 
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 Para a população pediátrica o corticoide inalado de partículas extrafinas pode ser usado, 

mas os níveis de evidência são insuficientes para a recomendação de uso rotineiro. 

 Recomenda-se checar exaustivamente a adesão e a técnica inalatória. 

 A meta de usar a mínima dose eficaz deve nortear a prescrição.  

 Doses superiores às preconizadas pela ERS/ATS não acrescentam benefício clínico e estão 

relacionadas ao risco aumentado de supressão do eixo hipotálamo-hipófise adrenal (HHA), 

cujas manifestações são mostradas no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Manifestações de supressão do eixo hipotálamo-hipófise adrenal 

 Alteração na curva de crescimento 

 Sonolência, astenia 

 Alteração do comportamento 

 Cefaleia matinal 

 Mialgia 

 Hipertensão arterial 

 Crise adrenal: hipoglicemia, hipotensão, crises convulsivas, choque, letargia 

 

 Embora a GINA coloque na Etapa 5 os corticoides orais em baixas doses como outras 

opções de controladores para pacientes com asma grave, seu uso deve ser evitado sempre 

que possível pelos efeitos adversos e pela fraca evidência para sua recomendação. 

 

 

7.2 BRONCODILATADORES DE LONGA AÇÃO (LABA)  

 

A GINA recomenda a associação CI e LABA nas etapas 4 e 5 

 

GINA - 2018 Etapa 4 Etapa 5  

Escolha de medicação controladora 

de preferência 

CI + LABA 

Doses médias a altas 

 

Etapa 4 + medicações add  on 

 

Tiotrópio 

Anti IgE (omalizumabe) 

 

Outras opções de controladores Adicionar tiotrópio 

Inibidor de leucotrieno 

 

Adicionar baixas doses de 

corticoide oral 

Medicação de alívio SABA quando necessário 

ou formoterol +CI em baixas doses apenas para  

Pacientes acima de 12 anos 

 

Segundo a GINA, para crianças entre 6 e 11 anos pode- se optar pelo aumento da dose do CI 

ao invés da associação CI+LABA.   

 

As evidências atuais são limitadas para indicar a terapia SMART- associação Formoterol+CI 

como tratamento de resgate para crianças entre 6 e 11 anos, porém os resultados sugerem 

eficácia semelhante aos pacientes acima de 12 anos22. 
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7.3 ANTIMUSCARÍNICOS DE LONGA AÇÃO (TIOTRÓPIO) 

 

Até a data da finalização desse protocolo o único antimuscarínico de longa ação liberado 

pela ANVISA é o tiotrópio. 

 

Tiotrópio na asma grave Evidência A 

Indicação  Terapia adicional  para ≥ 12 anos, nas etapas 4 e 5 da GINA, 

com história de exacerbações.  

Dose  5 mcg ao dia 

Monitoramento  Questionário de sintomas da GINA ,  ACT e VEF1  

Aplicação  Inalação por dispositivo  Respimat 

*Magnitude do efeito Melhora da função pulmonar (VEF1)17  

Segurança  e tolerabilidade  Seguro e bem tolerado 

*Análise com crianças e adolescentes com asma grave 

 

Em marco de 2018 a ANVISA licenciou o medicamento para pacientes com idade ≥ 6 anos no 

Brasil.  A GINA em sua atualização 2018, recomenda para adolescentes com idade igual ou 

superior a 12 anos. 

 

Em estudo em pacientes com asma grave e idade ≥ 12 anos, o grupo em uso de Tiotrópio não 

mostrou melhora do desfecho primário (pico do VEF1) comparado com placebo (p= 0,104), nem 

no ACQ (p= 0,952), nem no tempo entre a primeira exacerbação23. Outro estudo com análise 

combinada envolvendo pacientes com asma grave, de seis a 17 anos, observou-se resultados 

positivos no pico do VEF1 (p< 0,0005) e VEF1 (p= 0,0004)17. 

 

 

 

7.4  MACROLÍDEOS 

 

 Raramente há elevação de neutrófilos no escarro induzido de crianças e adolescentes com 

asma grave. 

 Não devem ser usados pela escassez de evidências e pelo risco de aumento da resistência 

bacteriana.  

 

Macrolídeos na asma pediátrica Qualidade de evidência muito baixa 

Indicação Proposto para controle da asma grave pediátrica. A 

evidência é de muito baixa qualidade devido ao pequeno 

número de ensaios clínicos conduzidos até o momento. 

Não foram encontradas revisões sistemáticas que 

mostrassem benefício clínico.  

Não sugerido pelos consensos internacionais. Não tem 

sido recomendado para uso longo prazo14 

Doses 10mg/Kg, 3 vezes por semana. 

Monitoramento Intervalo QT, acuidade auditiva e sintomas 

gastrintestinais. Atenção a resistência bacteriana 

Aplicação Via oral 

Magnitude Não se encontrou até o momento benefícios clínicos na 

infância 
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7.5 ANTICORPO MONOCLONAL ANTI- IGE (OMALIZUMABE)  

 

 Omalizumabe na Asma Grave Pediátrica 

Indicações  

 Vide quadro na página 11, protocolo asma grave em adultos Doses 

Monitoramento 

Aplicação 

Magnitude do efeito 

 

Evidência A(24-26) 

 

Desfechos: 

Redução de exacerbações: principalmente em pacientes com mais 

de três exacerbações por ano no início do estudo24,46,3%25 e de 

34%26 

Melhora no controle da asma: diminuição significativa da média 

dos dias com sintomas relatados24 

 

Magnitude do efeito 

 

Dados de estudos de 

vida real: (26-31) 

 

Desfechos: 

Redução das taxas de exacerbação: 72%27,28 e 83%29. 

Redução das taxas de hospitalização: 88,5%27, 96%28, 100%29 e 

70%30.  

Melhora no controle da asma: 67% após 1 ano25, 80%29 e 90%30,31  

Melhora da qualidade de vida32 

Melhora do VEF1: 88% para 92,1% do valor previsto em 4,9% dos 

pacientes27. Elevação em 12 meses29 e de  4,9%29,31 . Ocorreu 

aumento significativo da mediana do VEF1 de 1,8 para 2,1 L31. 

Redução do uso de Corticoides orais: 30%27,29  89%30 85%31 e de 

63,3%32 

Eventos adversos: Dor no local da injeção, astenia, cefaleia, dor 

abdominal, mal-estar, febre, hematúria, hemoptise , artralgia , 

eritema, reações locais, urticária prolongada, anafilaxia, ganho de 

peso inesperado27 ,29 

 Descontinuação: Nenhum evento adverso levou à descontinuação 

da terapia com omalizumabe25 

Avaliar após 4 meses de uso, continuar se houver melhora nos 

parâmetros de monitoramento 

 

Eventos adversos Como qualquer novo medicamento, particularmente usados em 

crianças, os efeitos adversos a longo prazo são incertos25, uma vez 

que a doença pediátrica se desenvolve no contexto de um sistema 

imunológico e respiratório em amadurecimento33. 

 

 

 A terapia anti- interleucina 5 é recente, não está licenciada no Brasil para menores de 18 

anos. Está indicada pela GINA na etapa 5 para maiores de 12 anos8,34.  

 Alguns países aprovaram o uso do mepolizumabe e o benralizumabe para adolescentes 

entre 12 e 18 anos mas muito poucos dessa faixa etária foram incluídos nos ensaios clínicos 

randomizados controlados. Ademais, não há informações sobre os desfechos e segurança 

apenas para os adolescentes34. Pelo exposto, recomenda-se que sua prescrição seja evitada 

nessa faixa etária até que mais estudos sejam concluídos. 

 Reslizumabe-anti-interleucina 5 - não indicado para menores de 18 anos. 

 Inibidores de leucotrienos – embora sugeridos pela GINA para pacientes com asma grave 

como terapia adicional, os poucos estudos realizados sugerem que o benefício é limitado8. 

 A termoplastia não está indicada para crianças e adolescentes com asma grave1,8. 
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8. MONITORAMENTO 

 

Monitoramento na Asma Grave Pediátrica 

Avaliação dos pacientes deve ser realizada a cada 3, 4 meses com abordagem personalizada:  

→ número de exacerbações 

→ desencadeantes 

→ atendimento necessário (urgência, semi-internação, hospitalização) 

 
Verificar: 

-Adesão (relatada e mensurada), técnica inalatória. 

-Controle clínico pelos ACT, adequados para a faixa etária (4 a 11 anos e acima de 12 anos). 

-Função pulmonar- detectar reversibilidade da obstrução e monitorar o crescimento pulmonar  

-Ergoespirometria para casos selecionados 

-Escarro induzido e FeNO - especialmente à admissão para identificar o fenótipo. 

-Comorbidades.  

-Cotinina salivar ou urinária. 

- Qualidade de vida--  Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire (PAQLQ)35 

-Presença dos efeitos adversos dos medicamentos: 

 Aferição da pressão arterial  

 Velocidade de crescimento 

 Desenvolvimento puberal, estado nutricional 

 Cortisol basal anual 

 Glicemia* 

 Avaliação oftalmológica* 

 Densitometria óssea* 

 

*Frequência determinada individualmente. 

  

Pacientes com história familiar de glaucoma devem ter avaliação oftalmológica mais frequente. 

Alguns centros sugerem visita domiciliar, contato na escola2 e em algumas situações, 

hospitalização para observação direta do tratamento e monitoramento do paciente.  
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