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IDENTIFICAÇÃO

Paciente I. M. C., sexo feminino, 53 anos, 
técnica de administração, natural e pro-
cedente de São Paulo.

HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL E 
MEDICAMENTOS

Diagnóstico de asma desde os 7 anos 
de idade. Após vários anos com crises in-
termitentes, em abril de 2015 iniciou o 
uso de dipropionato de beclometasona 
400 mcg, cápsula em pó para inalação, 
duas vezes ao dia. Apresentou controle 
dos sintomas inicialmente, mas depois de 
oito meses começou a apresentar sinto-
mas diários com uso de resgate frequen-
temente, despertar noturno e limitação 
das atividades, com volume expiratório 
forçado no primeiro segundo (VEF1) de 
68% do predito.

Em junho de 2016, foi prescrita as-
sociação de propionato de fl uticasona 
250 mcg em pó para inalação/xinafoato 
de salmeterol 50 mcg, duas vezes ao dia, 
com boa resposta clínica inicial, e o VEF1 

DISCUSSÃO

A asma é uma doença de distribuição 
mundial associada à crescente sobrecar-
ga em termos de morbidade, menor qua-
lidade de vida e custos de saúde. Consi-
derada uma das doenças crônicas mais 
comuns, afeta cerca de 300 milhões de 
pessoas em todo o mundo e sua preva-
lência continua a aumentar, acreditando-
-se que cerca de 100 milhões de pessoas 
ou mais podem ser acometidas até 20251. 
Como no caso apresentado, a maioria tem 
início na infância.

Segundo dados ofi ciais do Governo, 
em 2013, 2.047 pessoas morreram de 
asma no Brasil (cinco óbitos por dia), sen-
do registradas 120.000 hospitalizações 
pela doença. Estudos mostram que o nú-
mero absoluto de óbitos e hospitalizações 
por asma diminuiu 10% e 36%, respectiva-
mente. No entanto, a taxa de mortalidade 
hospitalar aumentou aproximadamente 
25%. As regiões Norte, Nordeste e Sudes-
te apresentam as maiores taxas de hos-
pitalização e mortalidade hospitalar por 
asma em nosso país. A mortalidade da 
asma no Brasil ainda é muito alta se levar-
mos em conta que a asma é uma doença 
tratável. Apesar da diminuição das hospi-
talizações por asma nos últimos anos, os 
números absolutos ainda são notáveis e 
resultam em relevantes custos diretos e 
indiretos à sociedade2. 

O objetivo do tratamento da asma é 
alcançar e manter o controle clínico, re-
duzindo a exposição do paciente aos fato-
res que exacerbam os sintomas e usando 

a melhora não era sustentada com a di-
minuição da medicação. O fumarato de 
formoterol é um LABA com início de ação 
mais rápida (tempo semelhante ao iní-
cio da ação do salbutamol)6 e tem sido o 
broncodilatador de escolha para associa-
ções com budesonida e beclometasona.

Estudos mostraram que a combinação 
fl uticasona/formoterol apresentou bom per-
fi l de segurança, semelhante ao dos com-
ponentes individuais, sendo bem tolera-
da e proporcionando efi cácia superior em 
comparação com componentes individual-
mente e o placebo para o manejo da asma 
moderada a grave7. 

Um estudo comparou as combinações 
fl uticasona/formoterol versus fl uticasona/
salmeterol. Os resultados desse estudo in-
dicam que a fl uticasona/formoterol é tão 
efi caz quanto a fl uticasona/salmeterol e 
tem início de ação mais rápido, refl etindo 
os efeitos broncodilatadores mais rápidos 
do formoterol em comparação com aqueles 
do salmeterol8. Em 2013, um grande estu-
do multicêntrico realizado no Brasil mos-
trou a não inferioridade da combinação de 
fl uticasona/formoterol em relação a bude-
sonida/formoterol em asmáticos não con-
trolados com outras combinações CI/LABA9. 
Os resultados desse estudo apoiaram a 
nossa conduta no caso descrito anterior-
mente e, como relatado, a melhora clínica 
e funcional foi sustentada, proporcionan-
do a diminuição da medicação sem prejuí-
zo para o controle clínico da asma.

aumentou para 72% do predito, de forma 
que o tratamento foi mantido. Entretan-
to, toda vez que os sintomas melhoravam 
e era prescrita diminuição da dose, a pa-
ciente apresentava deterioração clínica e 
funcional, chegando a precisar de duas vi-
sitas ao pronto-socorro por exacerbação 
de asma, em um período de seis meses.

Em julho de 2017, optou-se por substi-
tuir o tratamento pela combinação propio-
nato de fl uticasona 250 mcg em pó para 
inalação/fumarato de formoterol di-hidratado 
12 mcg, duas vezes ao dia.

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Após seis meses de tratamento, a pa-
ciente apresentou melhora clínica impor-
tante, com VEF1 de 82% do predito, sem 
sintomas ao longo do dia ou despertares 
noturnos, sem uso de medicação de res-
gate e sem limitação para atividades de 
rotina. Há três meses, optou-se pela di-
minuição da medicação (step down) para 
propionato de fl uticasona 250 mcg. A pa-
ciente evolui com asma controlada até o 
momento.

medicamentos para alívio e controle no 
longo prazo. Os corticosteroides inalató-
rios (CI) são a primeira linha de terapia in-
dicada para o controle da infl amação das 
vias aéreas e hiperresponsividade, e são a 
base da terapia para a asma em todos os 
níveis de gravidade1. 

Em pacientes que têm sintomas não 
controlados, apesar do uso de dose baixa 
a moderada de CI, as diretrizes atuais re-
comendam a adição de um beta2-agonis-
ta de longa ação (LABA), que alivia os sin-
tomas da asma por pelo menos 12 horas. 
A adição de um LABA à terapia CI já de-
monstrou ser clinicamente mais efi caz do 
que duplicar a dose de CI administrado, 
com melhora mais acentuada na função 
pulmonar e reduções nas exacerbações 
e dias com asma mal controlada1,3. Dessa 
forma, a conduta inicial neste caso seguiu 
as diretrizes vigentes e a paciente de fato 
apresentou boa resposta clínica.

Os benefícios da combinação CI/LABA 
estão bem estabelecidos, mas é impor-
tante considerar também os componen-
tes específi cos da combinação, a fi m de 
otimizar e individualizar a terapia para 
cada paciente. Os efeitos anti-infl ama-
tórios do propionato de fl uticasona são 
rápidos e sustentados4. Para melhorar 
a resposta terapêutica, a fl uticasona já 
está disponível em um único inalador as-
sociada ao salmeterol, tendo sua efi cácia 
clínica comprovada5. No caso descrito, a 
paciente apresentou resposta clínica ini-
cial boa, inclusive com melhora funcio-
nal quando começou o tratamento com 
essa combinação. Entretanto, neste caso, 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O controle da asma persistente perma-
nece abaixo do ideal, não somente em nosso 
meio, mas em todo o mundo, o que incentiva 
o desenvolvimento continuado de tratamentos 
cada vez melhores com o objetivo de alcançar 
esse controle. As principais consequências do 
controle inadequado da asma incluem má qua-
lidade de vida, visitas frequentes e urgentes a 
serviços de saúde, aumento do risco de exa-
cerbações da asma e aumento da mortalidade. 
As novas opções de tratamento com diferentes 
combinações e formulações podem fornecer 
melhor manejo e possibilidade de individuali-
zação do tratamento, considerando inclusive as 
preferências de dispositivos inalatórios. Entre 
as opções terapêuticas mais recentes, temos a 
combinação do propionato de fl uticasona com 
o formoterol (250 mcg/12 mcg), cujo racional é 
fornecer os benefícios de um anti-infl amatório 
de alta potência associado ao agente LABA, 
com rápido início de ação em uma formula-
ção de pó seco, usando um único inalador.

DR. CLÓVIS EDUARDO SANTOS GALVÃO | CRM/SP 75.503
Doutorado em Patologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Pós-doutorado em Imunologia Clínica 
e Alergia pela FMUSP. Médico assistente e professor colaborador de Imunologia Clínica e Alergia do Hospital das Clínicas da FMUSP. 

ASMA
DE DIFÍCIL CONTROLE

Da Teoria à Prática

M
aterial destinado à classe m

édica

M
aterial destinado à classe m

édica

M
aterial destinado à classe m

édica



IDENTIFICAÇÃO

Paciente I. M. C., sexo feminino, 53 anos, 
técnica de administração, natural e pro-
cedente de São Paulo.

HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL E 
MEDICAMENTOS

Diagnóstico de asma desde os 7 anos 
de idade. Após vários anos com crises in-
termitentes, em abril de 2015 iniciou o 
uso de dipropionato de beclometasona 
400 mcg, cápsula em pó para inalação, 
duas vezes ao dia. Apresentou controle 
dos sintomas inicialmente, mas depois de 
oito meses começou a apresentar sinto-
mas diários com uso de resgate frequen-
temente, despertar noturno e limitação 
das atividades, com volume expiratório 
forçado no primeiro segundo (VEF1) de 
68% do predito.

Em junho de 2016, foi prescrita as-
sociação de propionato de fl uticasona 
250 mcg em pó para inalação/xinafoato 
de salmeterol 50 mcg, duas vezes ao dia, 
com boa resposta clínica inicial, e o VEF1 

DISCUSSÃO

A asma é uma doença de distribuição 
mundial associada à crescente sobrecar-
ga em termos de morbidade, menor qua-
lidade de vida e custos de saúde. Consi-
derada uma das doenças crônicas mais 
comuns, afeta cerca de 300 milhões de 
pessoas em todo o mundo e sua preva-
lência continua a aumentar, acreditando-
-se que cerca de 100 milhões de pessoas 
ou mais podem ser acometidas até 20251. 
Como no caso apresentado, a maioria tem 
início na infância.

Segundo dados ofi ciais do Governo, 
em 2013, 2.047 pessoas morreram de 
asma no Brasil (cinco óbitos por dia), sen-
do registradas 120.000 hospitalizações 
pela doença. Estudos mostram que o nú-
mero absoluto de óbitos e hospitalizações 
por asma diminuiu 10% e 36%, respectiva-
mente. No entanto, a taxa de mortalidade 
hospitalar aumentou aproximadamente 
25%. As regiões Norte, Nordeste e Sudes-
te apresentam as maiores taxas de hos-
pitalização e mortalidade hospitalar por 
asma em nosso país. A mortalidade da 
asma no Brasil ainda é muito alta se levar-
mos em conta que a asma é uma doença 
tratável. Apesar da diminuição das hospi-
talizações por asma nos últimos anos, os 
números absolutos ainda são notáveis e 
resultam em relevantes custos diretos e 
indiretos à sociedade2. 

O objetivo do tratamento da asma é 
alcançar e manter o controle clínico, re-
duzindo a exposição do paciente aos fato-
res que exacerbam os sintomas e usando 

a melhora não era sustentada com a di-
minuição da medicação. O fumarato de 
formoterol é um LABA com início de ação 
mais rápida (tempo semelhante ao iní-
cio da ação do salbutamol)6 e tem sido o 
broncodilatador de escolha para associa-
ções com budesonida e beclometasona.

Estudos mostraram que a combinação 
fl uticasona/formoterol apresentou bom per-
fi l de segurança, semelhante ao dos com-
ponentes individuais, sendo bem tolera-
da e proporcionando efi cácia superior em 
comparação com componentes individual-
mente e o placebo para o manejo da asma 
moderada a grave7. 

Um estudo comparou as combinações 
fl uticasona/formoterol versus fl uticasona/
salmeterol. Os resultados desse estudo in-
dicam que a fl uticasona/formoterol é tão 
efi caz quanto a fl uticasona/salmeterol e 
tem início de ação mais rápido, refl etindo 
os efeitos broncodilatadores mais rápidos 
do formoterol em comparação com aqueles 
do salmeterol8. Em 2013, um grande estu-
do multicêntrico realizado no Brasil mos-
trou a não inferioridade da combinação de 
fl uticasona/formoterol em relação a bude-
sonida/formoterol em asmáticos não con-
trolados com outras combinações CI/LABA9. 
Os resultados desse estudo apoiaram a 
nossa conduta no caso descrito anterior-
mente e, como relatado, a melhora clínica 
e funcional foi sustentada, proporcionan-
do a diminuição da medicação sem prejuí-
zo para o controle clínico da asma.

aumentou para 72% do predito, de forma 
que o tratamento foi mantido. Entretan-
to, toda vez que os sintomas melhoravam 
e era prescrita diminuição da dose, a pa-
ciente apresentava deterioração clínica e 
funcional, chegando a precisar de duas vi-
sitas ao pronto-socorro por exacerbação 
de asma, em um período de seis meses.

Em julho de 2017, optou-se por substi-
tuir o tratamento pela combinação propio-
nato de fl uticasona 250 mcg em pó para 
inalação/fumarato de formoterol di-hidratado 
12 mcg, duas vezes ao dia.

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Após seis meses de tratamento, a pa-
ciente apresentou melhora clínica impor-
tante, com VEF1 de 82% do predito, sem 
sintomas ao longo do dia ou despertares 
noturnos, sem uso de medicação de res-
gate e sem limitação para atividades de 
rotina. Há três meses, optou-se pela di-
minuição da medicação (step down) para 
propionato de fl uticasona 250 mcg. A pa-
ciente evolui com asma controlada até o 
momento.

medicamentos para alívio e controle no 
longo prazo. Os corticosteroides inalató-
rios (CI) são a primeira linha de terapia in-
dicada para o controle da infl amação das 
vias aéreas e hiperresponsividade, e são a 
base da terapia para a asma em todos os 
níveis de gravidade1. 

Em pacientes que têm sintomas não 
controlados, apesar do uso de dose baixa 
a moderada de CI, as diretrizes atuais re-
comendam a adição de um beta2-agonis-
ta de longa ação (LABA), que alivia os sin-
tomas da asma por pelo menos 12 horas. 
A adição de um LABA à terapia CI já de-
monstrou ser clinicamente mais efi caz do 
que duplicar a dose de CI administrado, 
com melhora mais acentuada na função 
pulmonar e reduções nas exacerbações 
e dias com asma mal controlada1,3. Dessa 
forma, a conduta inicial neste caso seguiu 
as diretrizes vigentes e a paciente de fato 
apresentou boa resposta clínica.

Os benefícios da combinação CI/LABA 
estão bem estabelecidos, mas é impor-
tante considerar também os componen-
tes específi cos da combinação, a fi m de 
otimizar e individualizar a terapia para 
cada paciente. Os efeitos anti-infl ama-
tórios do propionato de fl uticasona são 
rápidos e sustentados4. Para melhorar 
a resposta terapêutica, a fl uticasona já 
está disponível em um único inalador as-
sociada ao salmeterol, tendo sua efi cácia 
clínica comprovada5. No caso descrito, a 
paciente apresentou resposta clínica ini-
cial boa, inclusive com melhora funcio-
nal quando começou o tratamento com 
essa combinação. Entretanto, neste caso, 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O controle da asma persistente perma-
nece abaixo do ideal, não somente em nosso 
meio, mas em todo o mundo, o que incentiva 
o desenvolvimento continuado de tratamentos 
cada vez melhores com o objetivo de alcançar 
esse controle. As principais consequências do 
controle inadequado da asma incluem má qua-
lidade de vida, visitas frequentes e urgentes a 
serviços de saúde, aumento do risco de exa-
cerbações da asma e aumento da mortalidade. 
As novas opções de tratamento com diferentes 
combinações e formulações podem fornecer 
melhor manejo e possibilidade de individuali-
zação do tratamento, considerando inclusive as 
preferências de dispositivos inalatórios. Entre 
as opções terapêuticas mais recentes, temos a 
combinação do propionato de fl uticasona com 
o formoterol (250 mcg/12 mcg), cujo racional é 
fornecer os benefícios de um anti-infl amatório 
de alta potência associado ao agente LABA, 
com rápido início de ação em uma formula-
ção de pó seco, usando um único inalador.

DR. CLÓVIS EDUARDO SANTOS GALVÃO | CRM/SP 75.503
Doutorado em Patologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Pós-doutorado em Imunologia Clínica 
e Alergia pela FMUSP. Médico assistente e professor colaborador de Imunologia Clínica e Alergia do Hospital das Clínicas da FMUSP. 

ASMA
DE DIFÍCIL CONTROLE

Da Teoria à Prática

M
aterial destinado à classe m

édica

M
aterial destinado à classe m

édica

M
aterial destinado à classe m

édica



IDENTIFICAÇÃO

Paciente I. M. C., sexo feminino, 53 anos, 
técnica de administração, natural e pro-
cedente de São Paulo.

HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL E 
MEDICAMENTOS

Diagnóstico de asma desde os 7 anos 
de idade. Após vários anos com crises in-
termitentes, em abril de 2015 iniciou o 
uso de dipropionato de beclometasona 
400 mcg, cápsula em pó para inalação, 
duas vezes ao dia. Apresentou controle 
dos sintomas inicialmente, mas depois de 
oito meses começou a apresentar sinto-
mas diários com uso de resgate frequen-
temente, despertar noturno e limitação 
das atividades, com volume expiratório 
forçado no primeiro segundo (VEF1) de 
68% do predito.

Em junho de 2016, foi prescrita as-
sociação de propionato de fl uticasona 
250 mcg em pó para inalação/xinafoato 
de salmeterol 50 mcg, duas vezes ao dia, 
com boa resposta clínica inicial, e o VEF1 

DISCUSSÃO

A asma é uma doença de distribuição 
mundial associada à crescente sobrecar-
ga em termos de morbidade, menor qua-
lidade de vida e custos de saúde. Consi-
derada uma das doenças crônicas mais 
comuns, afeta cerca de 300 milhões de 
pessoas em todo o mundo e sua preva-
lência continua a aumentar, acreditando-
-se que cerca de 100 milhões de pessoas 
ou mais podem ser acometidas até 20251. 
Como no caso apresentado, a maioria tem 
início na infância.

Segundo dados ofi ciais do Governo, 
em 2013, 2.047 pessoas morreram de 
asma no Brasil (cinco óbitos por dia), sen-
do registradas 120.000 hospitalizações 
pela doença. Estudos mostram que o nú-
mero absoluto de óbitos e hospitalizações 
por asma diminuiu 10% e 36%, respectiva-
mente. No entanto, a taxa de mortalidade 
hospitalar aumentou aproximadamente 
25%. As regiões Norte, Nordeste e Sudes-
te apresentam as maiores taxas de hos-
pitalização e mortalidade hospitalar por 
asma em nosso país. A mortalidade da 
asma no Brasil ainda é muito alta se levar-
mos em conta que a asma é uma doença 
tratável. Apesar da diminuição das hospi-
talizações por asma nos últimos anos, os 
números absolutos ainda são notáveis e 
resultam em relevantes custos diretos e 
indiretos à sociedade2. 

O objetivo do tratamento da asma é 
alcançar e manter o controle clínico, re-
duzindo a exposição do paciente aos fato-
res que exacerbam os sintomas e usando 

a melhora não era sustentada com a di-
minuição da medicação. O fumarato de 
formoterol é um LABA com início de ação 
mais rápida (tempo semelhante ao iní-
cio da ação do salbutamol)6 e tem sido o 
broncodilatador de escolha para associa-
ções com budesonida e beclometasona.

Estudos mostraram que a combinação 
fl uticasona/formoterol apresentou bom per-
fi l de segurança, semelhante ao dos com-
ponentes individuais, sendo bem tolera-
da e proporcionando efi cácia superior em 
comparação com componentes individual-
mente e o placebo para o manejo da asma 
moderada a grave7. 

Um estudo comparou as combinações 
fl uticasona/formoterol versus fl uticasona/
salmeterol. Os resultados desse estudo in-
dicam que a fl uticasona/formoterol é tão 
efi caz quanto a fl uticasona/salmeterol e 
tem início de ação mais rápido, refl etindo 
os efeitos broncodilatadores mais rápidos 
do formoterol em comparação com aqueles 
do salmeterol8. Em 2013, um grande estu-
do multicêntrico realizado no Brasil mos-
trou a não inferioridade da combinação de 
fl uticasona/formoterol em relação a bude-
sonida/formoterol em asmáticos não con-
trolados com outras combinações CI/LABA9. 
Os resultados desse estudo apoiaram a 
nossa conduta no caso descrito anterior-
mente e, como relatado, a melhora clínica 
e funcional foi sustentada, proporcionan-
do a diminuição da medicação sem prejuí-
zo para o controle clínico da asma.

aumentou para 72% do predito, de forma 
que o tratamento foi mantido. Entretan-
to, toda vez que os sintomas melhoravam 
e era prescrita diminuição da dose, a pa-
ciente apresentava deterioração clínica e 
funcional, chegando a precisar de duas vi-
sitas ao pronto-socorro por exacerbação 
de asma, em um período de seis meses.

Em julho de 2017, optou-se por substi-
tuir o tratamento pela combinação propio-
nato de fl uticasona 250 mcg em pó para 
inalação/fumarato de formoterol di-hidratado 
12 mcg, duas vezes ao dia.

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Após seis meses de tratamento, a pa-
ciente apresentou melhora clínica impor-
tante, com VEF1 de 82% do predito, sem 
sintomas ao longo do dia ou despertares 
noturnos, sem uso de medicação de res-
gate e sem limitação para atividades de 
rotina. Há três meses, optou-se pela di-
minuição da medicação (step down) para 
propionato de fl uticasona 250 mcg. A pa-
ciente evolui com asma controlada até o 
momento.

medicamentos para alívio e controle no 
longo prazo. Os corticosteroides inalató-
rios (CI) são a primeira linha de terapia in-
dicada para o controle da infl amação das 
vias aéreas e hiperresponsividade, e são a 
base da terapia para a asma em todos os 
níveis de gravidade1. 

Em pacientes que têm sintomas não 
controlados, apesar do uso de dose baixa 
a moderada de CI, as diretrizes atuais re-
comendam a adição de um beta2-agonis-
ta de longa ação (LABA), que alivia os sin-
tomas da asma por pelo menos 12 horas. 
A adição de um LABA à terapia CI já de-
monstrou ser clinicamente mais efi caz do 
que duplicar a dose de CI administrado, 
com melhora mais acentuada na função 
pulmonar e reduções nas exacerbações 
e dias com asma mal controlada1,3. Dessa 
forma, a conduta inicial neste caso seguiu 
as diretrizes vigentes e a paciente de fato 
apresentou boa resposta clínica.

Os benefícios da combinação CI/LABA 
estão bem estabelecidos, mas é impor-
tante considerar também os componen-
tes específi cos da combinação, a fi m de 
otimizar e individualizar a terapia para 
cada paciente. Os efeitos anti-infl ama-
tórios do propionato de fl uticasona são 
rápidos e sustentados4. Para melhorar 
a resposta terapêutica, a fl uticasona já 
está disponível em um único inalador as-
sociada ao salmeterol, tendo sua efi cácia 
clínica comprovada5. No caso descrito, a 
paciente apresentou resposta clínica ini-
cial boa, inclusive com melhora funcio-
nal quando começou o tratamento com 
essa combinação. Entretanto, neste caso, 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O controle da asma persistente perma-
nece abaixo do ideal, não somente em nosso 
meio, mas em todo o mundo, o que incentiva 
o desenvolvimento continuado de tratamentos 
cada vez melhores com o objetivo de alcançar 
esse controle. As principais consequências do 
controle inadequado da asma incluem má qua-
lidade de vida, visitas frequentes e urgentes a 
serviços de saúde, aumento do risco de exa-
cerbações da asma e aumento da mortalidade. 
As novas opções de tratamento com diferentes 
combinações e formulações podem fornecer 
melhor manejo e possibilidade de individuali-
zação do tratamento, considerando inclusive as 
preferências de dispositivos inalatórios. Entre 
as opções terapêuticas mais recentes, temos a 
combinação do propionato de fl uticasona com 
o formoterol (250 mcg/12 mcg), cujo racional é 
fornecer os benefícios de um anti-infl amatório 
de alta potência associado ao agente LABA, 
com rápido início de ação em uma formula-
ção de pó seco, usando um único inalador.
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