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ABSTRACT

Asthma is a chronic inflammatory pulmonary disease defined by
hyperresponsiveness of air pathways and limitation to air flux. To
enlighten the therapeutic options of asthma ex-acerbations. This
systematic literature review was built from a bibliography research of
scientific papers, publications and materials available on the Internet
in English and Por-tuguese. From this research, five essential themes
were identified: β2 adrenergic agonists, anticholinergics, systemic
corticosteroids, magnesium sulfate and heliox. Asthma exacer-bation
can be treated with different medications that tries to dimish the social
conse-quences of this disease.
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INTRODUÇÃO
A asma éuma doença pulmonar inflamatória crônica
marcada pela hiperresponsividade das vias aéreas
inferiores e por variável limitação ao fluxo aéreo,
reversível espontaneamente ou com tratamento,
manifestando-se por episódios recorrentes de
sibilância, dispneia, tosse e aperto no peito,
principalmente pela manhã, ao despertar, e ànoite1–5.

pulmonar torna o domínio desta temática algo
relevante para os profissionais de saúde envolvidos
no contexto dos agravos sociais determinados por
esta doença7–12.
METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão sistemática de
literatura científica. A escolha desse método consiste
em oportunizar um embasamento científico que
De maneira geral, a asma afeta, em média, 7 – 10 % permite, através de pesquisas já realizadas,
da população mundial, sendo mais comum em proporcionar uma compreensão mais completa do
crianças do sexo masculino (menores de 14 anos) e tema de interesse. O estudo foi realizado através de
mulheres adultas, causando em torno de 18000 uma pesquisa bibliográfica, que teve como
embasadora
artigos
científicos,
mortes por ano2. Até2025, estima-se que a população ferramenta
de pessoas com asma será entre 100-400 milhões, publicações periódicas e materiais na Internet
sendo esse aumento uma consequência direta da disponíveis nos seguintes bancos de dados: PORTAL
elevação
da
população
urbanizada2,6. CAPES, SCIELO, LILACs, PubMed e MEDLINE.
Epidemiologicamente, a associação da asma com a Os descritores utilizados para a busca dos artigos
pediatria éconsiderável, sendo comprovada quando foram: “asma”, “estado asmático”, “quimioterapia”,
se leva em conta que esta doença afeta 9-20 % das “sulfato de magnésio”, “antagonistas muscarínicos”,
crianças nos Estados Unidos da América (EUA), é “hélio” e “corticosteroides”. Para a organização do
responsável por 1/3 dos diagnósticos nas emergências material, foram realizadas as etapas e procedimentos
pediátricas, é a mais frequente razão de do busca e identificação preliminar bibliográfica,
hospitalizações pediátricas preveníveis e absenteísmo fichamento de resumo, análise e interpretação do
material, bibliografia, revisão e relatório final.
escolar devido a condições crônicas1,5.
Em termos de fatores de risco, a atopia emerge com RESULTADOS E DISCUSSÃO
maior destaque, mas outros fatores também estão
associados àgênese da asma, dentre eles, o tabagismo
(seja passivo ou ativo), agentes infecciosos,
obesidade, fatores genéticos, contato com alérgenos e
fatores neuroendócrinos2,5.
Atualmente, a asma continua sendo motivo de grande
preocupação tanto pelo o elevado gasto econômico
correlacionado a esta doença, o qual, em 2008, foi de
9,3 bilhões de dólares ou 8 % do gasto direto na saúde
das crianças dos EUA e, em 2015, de 56 bilhões de
dólares, como também pela dificuldade atribuída ao
correto diagnóstico desta condição1,6. Esta
dificuldade pode ser melhor esclarecida quando se
nota tanto o subdiagnóstico, 18-75 % das crianças
asmáticas não possuem diagnóstico, como também o
diagnóstico equivocado, 11 % das crianças em uso de
corticosteroide inalatório na atenção primária não
possuem indicação para tal uso1.
A associação do tratamento da crise asmática a uma
diminuição das hospitalizações e melhora da função

Foram coletados dados de 27 artigos científicos, que
se enquadravam nos critérios estabelecidos pela
metodologia, que envolviam, em linhas gerais, as
temáticas: agonistas β-2 adrenérgicos; antagonistas
muscarí
nicos; corticosteroides sistêmicos; sulfato de
magnésio e heliox. Os artigos revisados, portanto,
proporcionaram uma compreensão mais completa do
tema de interesse e foram norteadores para o
desenvolvimento das partes do texto, que tiveram
como substrato os temas de maior incidência
previamente apresentados.
AGONISTAS β-2 ADRENÉRGICOS DE CURTA
DURAÇÃO
Os agonistas β-2 adrenérgicos podem ser
classificados, de acordo com o tempo de ação, em
agonistas β-2 adrenérgicos de curta duração (SABA
– short action β agonist) ou de longa duração (LABA
– long action β agonist)13–16. Os SABA se
caracterizam por apresentarem duração do efeito em
torno de 3-6 horas, início do efeito em até5 minutos
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e pico de ação entre 30-60 minutos, tendo como
representantes: salbutamol, fenoterol e terbutalina13–
16
. A administração preferencial épela via inalatória,
a qual pode ser realizada mediante nebulização,
inalação de pó seco ou, principalmente, jato de
aerossol com dose fixa ou dosimetrada13,15.
Os SABA são medicações que promovem a melhora
da patência das vias aéreas e o relaxamento muscular
mediante a atuação sobre os receptores β-2
adrenérgicos de tais vias7,14,16. Estas medicações são
as mais eficazes no que tange a reversão rápida da
broncoconstricção na asma, sendo reconhecidas
como medicações de resgate ou de alívio e indicadas
também para uso em caso de exposições previstas a
gatilhos asmáticos7,13–16. Entretanto, seu uso
frequente reflete um controle inadequado da asma e
está associado a efeitos danosos, o que expõe a
necessidade de iniciar ou aumentar a terapia antiinflamatória13,15,17.
O mecanismo de ação celular dos agonistas β-2
adrenérgicos, independente da duração, se dá pela
ocupação dos receptores β-2 adrenérgicos e
consequente ativação da adenilato ciclase pela via
estimulatória da proteína G7,16,18. Essa ativação
desencadeia o aumento de AMPc intracelular, o que
ativa as funções das proteínas quinases, as quais
fosforilam vários alvos protéicos dentro da célula,
levando a ativação da cadeia leve da miosina
fosfatase e inibição da cadeia leve da miosina
quinase, como consequência, se observa a
broncodilatação de início imediato e, em menor grau,
a inibição da formação de muco e edema7,16,18. Além
disso, a ação dos agonistas β-2 adrenérgicos se efetua
pela abertura dos canais de potássio ativados por
cálcio, o que repolariza a célula muscular, de maneira
que o cálcio é sequestrado para reservatórios
intracelulares e se obtém o relaxamento da
musculatura lisa das vias aéreas16. Dois detalhes
importantes são que tanto os receptores β-2
adrenérgicos estão diretamente acoplados a
diferentes vias como também os agonistas β-2
adrenérgicos atuam sobre diferentes células16.
Os efeitos colaterais pelo uso desta droga são
diversos, dentre eles, podese destacar: vasodilatação,
hipotensão, taquicardia, arritmia, palpitações,
hipocalemia, hiperglicemia, tremores e cefaléia7,14,15.

Vale ressaltar que estudos sugerem que a ação dos
agonistas β-2 adrenérgicos no coração pode induzir
isquemia, insuficiência cardí
aca e arritmias ou elevar
14
o risco de morte súbita . Ao mesmo tempo, o uso
prolongado destas drogas em crianças e adultos gera
uma preocupação acerca do aumento de exacerbações
severas e mortes15.
ANTICOLINÉRGICOS
MUSCARÍNICOS)

(ANTAGONISTAS

Os anticolinérgicos são fármacos com propriedades
broncodilatadoras, pois previnem a contração da
musculatura lisa e melhoram a patência das vias
aéreas7. De maneira geral, quando comparados com
os agonistas β-2 adrenérgicos, os anticolinérgicos
possuem menor eficácia e maior tempo para início da
ação (30-60 minutos)7. Esta classe medicamentosa,
em termos de duração do efeito, pode ser dividida em
curta duração (início de ação lento, cerca de 20-30
minutos, e duração do efeito em torno de 6-8 horas:
ipratrópio) e longa duração (duração do efeito em
torno de 12-24 horas: tiotrópio, aclidínio,
glicopirrônio e umeclidínio)7,14,15. A sua via de
administração é a inalatória, podendo ser realizada
por meio de nebulização ou aerossol dosimetrado19.
Para compreensão do mecanismo de ação dos
anticolinérgicos, se faz necessário a compreensão do
papel dos receptores muscarí
nicos 2 (M2) e 3 (M3)
expressos na musculatura lisa da árvore
traqueobrônquica7,14,20,21. Os receptores M3,
mediante a estimulação efetuada pela acetilcolina,
são ativados via proteína Gq, o que, juntamente com
a ativação da PLC, estimula a liberação do íon cálcio
de reservas intracelulares, desencadeando a contração
da musculatura lisa e o aumento da secreção de muco,
além da participação em processos de inflamação e
remodelamento das vias aéreas7,16,21–23. Enquanto
isso, os receptores M2, mediante a inibição da
adenilato ciclase via Gi, são autorreceptores
associados ao controle e feedback negativo, em prol
de evitar uma grande estimulação dos receptores
M316,21.
A escassez dos efeitos adversos dos anticolinérgicos
constituem sua principal vantagem em relação aos
agonistas β-2 adrenérgicos14,22. Apesar disso, o uso
de anticolinérgicos pode desencadear: visão turva,
midrí
ase, boca seca, náusea, irritação de vias aéreas,
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arritmias, retenção urinária e constipação7,14. Os
efeitos adversos cardí
acos costumam ser associados
ao uso de anticolinérgicos de curta duração, o que não
ocorre com os de longa duração14.
Os anticolinérgicos de curta duração se caracterizam
como uma boa opção terapêutica em adesão aos
SABA para o tratamento de crises asmáticas
moderada/grave ou pouco responsiva ao tratamento
inicial, pois esta combinação está associada a
melhora significativa da função respiratória e menor
incidência de efeitos colaterais quando comparado
com a monoterapia de SABA7,15,22. Entretanto, alguns
casos de asmáticos severos não possuem boa resposta
ao uso de anticolinérgicos de curta duração, o que
justifica o fato destes fármacos não estarem presentes
em todos os guidelines7. Quando se leva em conta o
tratamento das exacerbações e asma aguda, a
associação anticolinérgicos de curta duração com
SABA ou a monoterapia com anticolinérgicos de
longa duração se mostraram mais eficazes que a
monoterapia com anticolinérgicos de curta
duração7,13,15,20. Apesar disso, alguns pacientes
idosos apresentam uma resposta satisfatória ao uso de
anticolinérgicos de curta duração durante as crises13.
No caso de crise asmática precipitada por βbloqueadores, o brometo de ipratrópio éo fármaco de
escolha para o tratamento.
Os anticolinérgicos de longa duração possuem um
papel emergente no tratamento da asma de difícil
controle, pois a sua adição ao uso de corticoide
inalatório, na avaliação da melhora da função
pulmonar, melhora dos sintomas/exacerbações e
diminuição de hospitalizações, se mostrou
igualmente eficaz a duplicar a dose de corticoide
inalatório7,13,19,22,23. Apesar disso, seu uso permanece
off-label13.
CORTICOSTEROIDES SISTÊMICOS
Os corticosteroides sistêmicos (CS) são drogas
utilizadas no tratamento da crise asmática, asma
grave ou refratária, visto que possuem importante
ação antiinflamatória e imunomoduladora7,16. As vias
de administração deste medicamento podem ser,
tanto oral como também venosa, as quais, juntamente
com a via intramuscular, apresentam resultados
clínicos semelhantes nas exacerbações da asma7.

Em relação ao mecanismo de ação destes
medicamentos, énecessário ter em mente a produção
de proteínas envolvidas em respostas antiinflamatórias e a inibição da formação de NF-kB, AP1, interleucinas (IL-4, IL-5 e IL-13), citocinas,
moléculas de adesão, enzimas, células Th2 e
receptores pró-inflamatórios (principalmente por
eosinófilos e linfócitos T), a partir da ligação desses
fármacos a receptores glicocorticoides presentes no
citoplasma7,16. Mediante a ligação, o receptor ativado
transloca-se para o núcleo e se liga ao DNA,
promovendo, então, a sua ação anti-inflamatória
através da ativação dos genes responsivos a
corticosteroides7,16. Durante a ação destas drogas, a
lipocortina, uma proteína sintetizada neste processo,
bloqueia o metabolismo do ácido aracdônico pela
inibição da fosfolipase A2, o que, consequentemente,
bloqueia a produção de prostaglandinas e
leucotrienos. Além disso, éconstatada a redução da
quantidade de linfócitos T, eosinófilos, mastócitos e
células dendrí
ticas como resultado desta terapia7.
No que tange aos efeitos colaterais, pode-se destacar:
insuficiência adrenal, imunodepressão, úlcera
péptica, hipertensão, diabetes, catarata, miopatias,
insuficiência respiratória, edema, alterações da pele e
desmineralização óssea7,14.
O uso destas drogas deve ser feito por 7-10 dias, não
havendo a necessidade de realizar o desmame da
droga ao fim da terapêutica.
SULFATO DE MAGNÉSIO
O sulfato de magnésio éum broncodilatador que atua
como terapêutica adicional no tratamento das
exacerbações da asma refratárias ao uso de altas
doses de SABA, anticolinérgicos inalatórios e CS,
sendo associado a melhora da função pulmonar,
redução de hospitalizações e redução do uso de
ventilação mecânica7–12. Este medicamento está
disponível tanto para administração por via
intravenosa, como também por nebulização7,8,9,12.
O mecanismo de ação desta droga ocorre mediante:
ativação de bombas sódio-potássio; inibição tanto da
captação de cálcio pelas células musculares lisas
como também de sua liberação pelo retículo
endoplasmático, o que gera um relaxamento da
musculatura lisa dos brônquios devido àdiminuição
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da interação do cálcio com a miosina; diminuição da
liberação de histamina através da inibição da
degranulação de mastócitos; estabilização dos
linfócitos T; diminuição da liberação de acetilcolina
nas terminações nervosas motoras; estimulação da
produção de prostaciclina e óxido nítrico; aumento da
afinidade do receptor β-2 adrenérgico7,9–12.
Na avaliação desta opção terapêutica, se observa
como efeitos adversos: tontura, confusão mental,
hiporreflexia, cefaleia, sede, rubor, depressão
respiratória, arritmias, hipotensão, náuseas, vômitos,
fraqueza muscular e dor no sítio de aplicação7–9. Em
casos de hipermagnesemia, o que desencadeia efeitos
colaterais mais severos, a interrupção da infusão
resolve a problemática para pacientes com função
renal normal7,12. Entretanto, nos pacientes com
função renal comprometida, hánecessidade do uso de
gluconato de cálcio intravenoso e hemodiálise12.

CONCLUSÃO
A elevada incidência e prevalência associadas
aos altos custos e morbimortalidade da asma na
população mundial alerta para necessidade do
conhecimento acerca do manejo desta doença. Neste
sentido, o papel broncodilatador e imunomodulador
de medicações como SABA, anticolinérgicos e CS se
destaca no combate a este agravo. Além disso, o uso
de terapias adjuvantes como o sulfato de magnésio e
heliox despontam como alternativas aos casos
refratários. Sendo assim, o conhecimento acerca
dessas medicações é de extrema relevância para os
profissionais de saúde que se deparam com casos de
asma nos diversos níveis de atenção àsaúde
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