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RESUMO 

Introdução: A asma é uma doença heterogênea e complexa que afeta cerca de 339 milhões 

de pessoas ao redor do mundo. Em 2019, 8,4 milhões de pessoas referiram diagnóstico de 

asma ou bronquite asmática no Brasil. Para minimizar a morbimortalidade da doença, 

diretrizes clínicas (DCs) para o manejo da asma começaram a ser elaboradas nos anos 1980. 

Esses documentos são elaborados com o objetivo de orientar e promover a decisão baseada 

em evidências. No Brasil, possuem caráter normativo e são conhecidos como Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs). O PCDT de asma foi atualizado em 2021. Objetivo: 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade metodológica e a concordância 

da versão atualizada do PCDT de asma em relação às recomendações de DCs internacionais. 

Materiais e métodos: Foi conduzida uma revisão sistemática para identificação de DCs com 

recomendações para o diagnóstico e manejo de asma em adultos no contexto de atenção 

primária à saúde. Os documentos recuperados passaram por elegibilidade por título e 

resumo e, posteriormente, texto completo. DCs internacionais incluídas as duas versões do 

PCDT de asma foram avaliadas para a qualidade metodológica com o instrumento AGREE II. 

DCs internacionais com pontuação superior ou igual a 60% nos domínios 3 e 6 da ferramenta 

foram classificadas como de alta qualidade e incluídas na comparação de recomendações. 

Para DCs com escore limítrofe no domínio 3 e/ou 6 - pontuação igual ou superior a 50%, foi 

realizado um consenso para classificação da sua qualidade e inclusão na comparação. Foi 

montado um compilado com recomendações extraídas de DCs de alta qualidade 

metodológica que foi comparado ao texto integral do PCDT de asma publicado em 2021. A 

versão atualizada do PCDT também foi comparada com sua versão anterior, publicada em 

2013. Resultados: Dos 4.610 documentos identificados, 69 passaram pela elegibilidade por 

título e resumo e foram analisados por texto completo. No total, 25 DCs foram enviadas para 

avaliação metodológica pelo AGREE II e apenas sete foram consideradas como de alta 

qualidade. Comparado à sua versão anterior, o PCDT de asma de 2021 obteve escores 

maiores em quatro dos seis domínios da ferramenta de avaliação. Poucas discrepâncias 

foram encontradas entre o PCDT atualizado e DCs de alta qualidade. Em relação aos mesmos 

documentos, houve variabilidade de recomendações a respeito dos parâmetros de testes 

objetivos para a confirmação do diagnóstico de asma e indicações de medicamentos para 

diferentes etapas do tratamento farmacológico da asma. Conclusão: Mesmo com o aumento 

do escore na maioria dos domínios, o processo de elaboração do PCDT ainda precisa de 

estratégias de aperfeiçoamento. A melhora no domínio 3 evidencia o rigor metodológico 

adotado no desenvolvimento do documento, enquanto a redução significativa no escore do 

domínio 6 demonstra a falha na descrição de informações sobre o manejo de interesses 

conflitantes. DCs de alta qualidade e o PCDT de asma atualizado são concordantes em sua 

maior parte, mas apresentam variabilidade a respeito dos parâmetros recomendados para 

confirmação do diagnóstico de asma e sobre os medicamentos indicados para o tratamento 

da asma grave.  

Palavras-chave: diretrizes clínicas; asma; AGREE II; recomendações 

 



ABSTRACT 

Introduction: Asthma is a complex and heterogeneous disorder that affects 339 million 

people around the world. In 2019, 8,4 million individuals reported an asthma or asthmactic 

bronchitis’ diagnosis in Brazil. In order to minimize the morbimortality of the disease, clinical 

practice guidelines (CPGs) of asthma emerged in the 1980s. These documents are developed 

to guide and promote evidence-based decisions. In Brazil, they have a normative character 

and are known as “Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas” (PCDTs) - Clinical Protocols 

and Therapeutic Guidelines. In 2021, eight years after the first publication, the asthma’s 

PCDT was updated. Objective: This study aims to assess the methodological quality and the 

recommendations’ agreement between the updated version of the PCDT and internacional 

CPGs. Materials and methods: A systematic review was performed to identify CPGs with 

recommendations for the diagnosis and management of asthma in adults in the context of 

primary care. The retrieved documents underwent eligibility by title and abstract and, 

subsequently, by full-text analysis. The international CGPs included, as well as the two 

versions of the asthma PCDT, were assessed by the AGREE II instrument. Internacional CPGs 

with scores greater than or equal to 60% in domains 3 and 6 were rated as high-quality and 

included in the recommendation comparison. For DCs with borderline scores in domain 3 

and/or 6 – score greater than or equal to 50%, a consensus was established to classify their 

quality and inclusion in the comparison. A compilation of recommendations extracted from 

high-quality CPGs was elaborated and compared to the full text of asthma PCDT published in 

2021. The updated version of the PCDT was also compared with its previous version, 

published in 2013. Results: Of 4.610 documents identified, 69 were eligible by title and 

abstract and were analyzed by their full text. In total, 25 CPGs were sent for the 

methodological assessment by AGREE II and only seven were classified as high-quality. 

Compared to the previous version, the 20021 asthma PCDT scored higher in four of the six 

domains of the evaluation instrument. Few discrepancies were found between the updated 

PCDT and high-quality CPGs. Regarding the same documents, there was variability in the 

recommendations about the parameters of objective tests to confirm asthma diagnosis and 

the drugs prescribed in different steps of pharmacological treatment. Conclusion: Even with 

the score increase in most domains, the PDCT elaboration still needs to adopt new strategies 

to improve the methodological process. The improvement in domain 3 evidences the 

methodological rigor endorsed in the development of the document, while the significant 

reduction in the domain 6 score demonstrates the failure to describe information on the 

management of conflict interests. High-quality CPGs and the updated version of asthma 

PCDT are mostly in agreement, but variability regarding the parameters recommended for 

confirming the diagnosis of asthma and the drugs indicated for the treatment of severe 

asthma was found. 

 Keyword: clinical practice guidelines; asthma; AGREE II; recommendations 
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1. INTRODUÇÃO 

A asma afeta cerca de 339 milhões de pessoas ao redor do mundo (1). Apesar de 

possuir uma taxa de mortalidade baixa quando comparada à outras doenças, inferior a 1% 

na maioria dos países, observa-se um aumento na sua prevalência de 12,6% entre os anos de 

1990 e 2015 (2). No Brasil, a o número absoluto de óbito apresentou uma redução de 10% 

no período de 2008 a 2013 sendo que em 2013, foram registrados, em média, 5 óbitos por 

dia causados pela asma (3). Por ser uma doença que demanda tratamento contínuo e de 

longa duração, o custo relacionado ao manejo da asma é estimado como um dos mais altos 

entre as doenças crônicas (4).  

A asma é definida como uma síndrome heterogênea e complexa (5,6). Os sintomas 

variam entre falta de ar, chiado no peito, sibilos, tosse e dispneia e se apresentam de forma 

persistente ou episódica (7,8). Três condições clínicas são utilizadas para definir o quadro 

fisiopatológico da asma: a variação de obstrução, hiperresponsividade e inflamação das vias 

aéreas (6,8). A doença se associa a fatores de risco, como hereditariedade, exposição à 

fumaça de tabaco, infecções virais nos primeiros anos de vida e fatores socioeconômicos 

(5,6). As primeiras diretrizes clínicas (DCs) para o manejo da asma foram publicadas nos anos 

de 1980 (9,10) e, desde então, métodos e estratégias foram criados para melhorar o 

desenvolvimento, disseminação e implementação dessas diretrizes (11). 

As DCs são documentos que têm por objetivo orientar a prática clínica baseada em 

evidências com o objetivo principal de melhorar o cuidado ao paciente (12–14). O 

desenvolvimento desses documentos deve ter como base revisões sistemáticas da literatura 

e envolver em seu processo de elaboração as partes interessesadas adequadadas, como 

sociedades médicas e representantes de pacientes (12). A implementação de DCs  de alta 

qualidade na prática clínica aumenta a qualidade das decisões clínicas e contribui para 

alcançar melhores desfechos para os pacientes (15). 

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), definido pela Lei No 12.401, é 

um documento que estabelece critérios para diagnóstico, tratamento, posologias, 

mecanismo de controle clínico e acompanhamento de doenças ou agravos à saúde (16),  

elaborado pelo Ministério da Saúde, com assessoria da Comissão Nacional de Incorporação 

de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), e atualização prevista para cada dois 
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anos (17). Apesar de se assemelhar a DCs, principalmente pelo desenvolvimento através de 

um processo metodológico rigoroso que aumente sua qualidade e minimize possíveis vieses, 

o PCDT se diferencia das DCs gerais por ser um documento nacional normativo (18). No caso 

da asma, o primeiro PCDT foi publicado em 2013 e atualizado recentemente, incorporando 

novos medicamentos e alterando recomendações.  

No contexto de aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNTs) no Brasil e com o objetivo de promover a atualização de profissionais da saúde, o 

grupo de pesquisa Chronic Diseases and Informed Decisions (Chronide) desenvolveu o 

projeto Saúde Baseada em Evidências e Recomendações para o SUS (SABER-SUS) para a 

produção de curso de modalidade à distância sobre o manejo de DCNTs no contexto de 

atenção primária. O presente trabalho é um braço de pesquisa do projeto SABER-SUS, que 

tem como objetivo principal avaliar a nova versão do PCDT de asma de forma a compará-lo 

em relação ao conteúdo e a qualidade metodológica com a sua versão anterior e também 

com as DCs internacionais.  

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Diretrizes clínicas 

2.1.1 Definição e processo de elaboração 

O Institute of Medicine define diretriz clínica (DC), também conhecida por guia de 

prática clínica (GPC), como “declaração que inclui recomendações destinadas a otimizar o 

cuidado do paciente, informadas por revisão sistemática de evidências e uma avaliação de 

benefícios e danos das opções de cuidados alternativos” (12). Ainda segundo o IOM, uma DC 

deve ser baseada em uma revisão sistemática da literatura e desenvolvida por um painel 

multidisciplinar composto por especialistas e representantes dos principais grupos 

envolvidos – como sociedades médica, representantes de pacientes, metodologistas e 

profissionais da saúde envolvidos no cuidado da condição de interesse. Para isso, deve-se 

priorizar um processo explícito de forma a minimizar possíveis vieses e fornecer explicações 

claras sobre o cuidado em saúde  (12).  As DCs são utilizadas como documentos que apoiam 

decisões baseadas em evidências na prática clínica com o objetivo de melhorar o cuidado 
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oferecido pelo sistema de saúde e recebido pelo paciente (12–14), promovendo a 

diminuição da variabilidade clínica e a otimização de recursos destinados à saúde.  

Nos anos de 1970, as DCs começaram a ser elaboradas na estrutura em que são 

disseminadas atualmente. O processo era baseado, essencialmente, em consenso de 

especialistas, que faziam recomendações de abordagens terapêuticas baseadas na prática 

clínica (19). A princípio da medicina baseada em evidências pode ser definido como “o uso 

consciente, explícito e criterioso das melhores evidências atuais na tomada de decisões sobre 

o cuidado de pacientes individuais” (20). Seu surgimento nas décadas de 1980 e 1990 foi 

decisivo para mudanças na abordagem de desenvolvimento de DCs, que passou a ser mais 

rigorosa. A nova geração de diretrizes começou a embasar suas recomendações 

principalmente em evidências de pesquisa (14). Desde então, a elaboração e utilização de 

DCs em diferentes contextos de saúde ganhou maior espaço e importância para o cuidado 

em saúde (21).  

A principal vantagem da implementação de DCs de alta qualidade na prática clínica é 

a melhora no cuidado recebido pelos pacientes, uma vez que esses documentos 

recomendam a prescrição de intervenções com benefícios comprovados e desencoraja 

aquelas que são inefetivas ou que poderiam trazer mais riscos do que benefícios ao paciente 

(11,15). Ainda, DCs tem o potencial de melhorar a qualidade das decisões clínicas através do 

oferecimento de recomendações explícitas que auxiliam a formação e atualização de 

profissionais de saúde, além de promover o uso racional de recursos financeiros e humanos 

(15). 

Acompanhando o aumento da difusão de DCs em todo o mundo, a preocupação com 

o desenvolvimento transparente de documentos com critérios básicos de qualidade ficou 

evidente (11,21,22). A elaboração adequada de DCs envolve uma série de passos que 

contribuem para alcançar o rigor metodológico pretendido. Entre eles, estão, por exemplo: 

a) a inclusão de membros relevantes no painel, como especialistas, profissionais da saúde, 

metodologistas e representantes de pacientes; b) presença de declaração e estratégia para 

manejo de conflito de interesses; c) especificação clara dos objetivos e escopo da diretriz; d) 

descrição detalhada dos métodos utilizados no processo de elaboração; e) baseada em 
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revisão sistemática da literatura; f)  recomendações claras com a qualidade de evidência e 

força de recomendação devidamente classificadas por ferramentas validadas (22).  

Entretanto, ainda hoje, mesmo seguindo um processo de elaboração com o rigor 

metodológico adequado, DCs são disseminadas de forma inadequada, o que impede, em 

maior parte, sua implementação (11). Enquanto a maior parte do investimento destinado às  

diretrizes é direcionado para melhorar a qualidade e rigor metodológico, menos recursos e 

esforços são reunidos para sua divulgação. A disseminação inadequada do documento 

impede que muitos profissionais da saúde conheçam a diretriz (11,23). Em outros casos, os 

profissionais da saúde, mesmo conhecendo DCs, não possuem familiaridade com a estrutura 

do documento, não se sentem seguros de prescrever ou realizar determinada intervenção 

ou ainda não possuem confiança nas recomendações por não conhecerem o processo de 

elaboração do documento (23).  

2.1.2 Avaliação de qualidade de DCs 

Ferramentas de avaliação permitem avaliar, de forma crítica, a qualidade de um 

documento através de perguntas estruturadas (24) e, no contexto de ferramentas de 

avaliação de DCs, observa-se o aumento expressivo na quantidade de ferramentas 

publicadas (25,26). Uma revisão sistemática publicada em 2013 identificou 40 ferramentas 

de avaliação de qualidade de DCs publicadas entre 1994 e 2011 em inglês e alemão (25). 

Entre elas, a segunda versão do instrumento Appraisal of Guidelines for Research and 

Evaluation Instrument (AGREE II) é a mais validada e extensivamente utilizada (11).  

A primeira versão do AGREE foi desenvolvida por um grupo internacional de 

pesquisadores e elaboradores de diretrizes clínicas, que ficou conhecido como AGREE 

Collaboration, e publicada em 2013 (27,28). Essa ferramenta tinha como finalidade 

“proporcionar uma estrutura de base para avaliação de qualidade de normas e orientação 

clínica” (27). Reconhecendo a necessidade de reforçar as propriedades de mensuração do 

instrumento e ainda assegurar sua aplicabilidade, uma nova versão foi publicada em 2009 

(29). A segunda versão do instrumento, ou AGREE II, é caracterizada como genérica, 

podendo ser aplicada a diretrizes direcionadas a qualquer doença, em qualquer contexto de 
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saúde e destina-se ao uso de profissionais da saúde, elaboradores de diretrizes, gestores de 

políticas em saúde e educadores (29).  

A ferramenta AGREE II é dividida em seis domínios principais: 1) escopo e finalidade; 

2) envolvimento das partes interessadas; 3) rigor de desenvolvimento; 4) clareza de 

apresentação; 5) aplicabilidade; 6) independência editorial. As dimensões avaliadas por cada 

domínio são elencadas na figura 1. Esses domínios são divididos em um total de 23 itens de 

avaliação que são classificados por uma escala Likert que varia de 1 (discordo totalmente) 

até 7 (concordo totalmente). Além desses, duas avaliações globais são solicitadas ao final do 

processo (29). 

Figura 1 - Dimensões avaliadas nos seis domínios da ferramenta AGREE II  

 

Fonte: Elaboração própria 
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A pontuação de cada domínio é calculada por meio da soma das pontuações dos 

itens individuais referente àquele domínio, escalonando a pontuação total como uma 

porcentagem da pontuação máxima possível para cada domínio, como mostrado na figura 2. 

Apesar de apresentar pontuações finais por domínio, ou escores, não foi definido pelo 

Consórcio AGREE padrões de pontuação para classificação de diretrizes em alta ou baixa 

qualidade. A ferramenta recomenda que essa decisão seja tomada pelo usuário e de acordo 

com o contexto no qual está sendo utilizada (29). 

Figura 2 - Cálculo da porcentagem total por domínio para ferramenta AGREE II  

 

Fonte: Elaboração própria 

2.1.3 Variabilidade entre DCs 

A abrangência de uma DC depende diretamente do seu escopo. O escopo deve incluir 

critérios para o gerenciamento da doença de interesse, bem como a população-alvo de 

pacientes e usuários pretendidos da diretriz (22). Além disso, uma DC pode ser elaborada 

e/ou publicada por qualquer tipo de organização, como grupos governamentais, sociedades 

profissionais, serviços e sistemas de saúde, entre outros (12,22,30). Essas definições 

influenciam diretamente a formulação de recomendações, o que faz com que DCs variem 

entre si. 
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DC internacionais, por exemplo, devem possuir um escopo bem definido para 

minimizar a necessidade de exceções a outros países. No geral, são mais fáceis de disseminar 

e diminuem a confusão entre os usuários, que não precisam selecionar uma entre várias 

diretrizes disponíveis para uma mesma doença. Por outro lado, devem considerar a variação 

na prestação de cuidado entre os países, que possuem sistemas de saúde, padrões de 

atendimento, recursos e expectativas de pacientes que diferem entre si. Essas 

circunstâncias, quando ponderadas, podem fazer com que a diretriz se torne 

excessivamente vaga em algumas situações (31). Por outro lado, DCs nacionais ou regionais 

são menos abrangentes e mais restritas ao contexto de saúde do local ao qual sua 

implementação se destina. 

As características do sistema de saúde do país para o qual a DC foi elaborada também 

pode ser um fator determinante para o seu desenvolvimento e conteúdo (32,33). Há uma 

grande diferença entre sistemas de saúde de países de baixa renda quando comparados 

àqueles de alta renda, principalmente no que diz respeito à disponibilidade de recursos e 

acesso a serviços (32). Deve-se considerar que países de baixa e média renda tendem a 

priorizar um serviço de saúde seguro, eficiente e universal, com acesso aos cuidados básicos 

em saúde (33).  

 

2.2 Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica 

A Lei No 12.401, de 28 de abril de 2011 (16), que altera a Lei No 8.080 de 1990 (34), 

dispõe sobre a assistência terapêutica e incorporação de tecnologias no Sistema Único de 

Saúde (SUS). Nela, Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica (PCDT) é definido como  

documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do 

agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e 

demais produtos apropriados, quando couber; as posologias 

recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento 

e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos 

gestores do SUS. (16) 

Apesar de ser um documento normativo, o que o diferencia das DCs gerais, o PCDT 

também é um documento que norteia a assistência em saúde por meio da difusão de 
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informações técnicas baseadas na melhor evidência científica existente (35). Nele são 

recomendadas as tecnologias necessárias para o tratamento de diferentes fases evolutivas 

de doenças ou de agravos à saúde (16). 

A elaboração dos PCDTs é de responsabilidade do Ministério da Saúde e devem ser 

atualizados a cada dois anos (17). Cabe à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 

no Sistema Único de Saúde (Conitec), regulamentada pelo Decreto No 7.508, de 28 de junho 

de 2011, assessorar o Ministério da Saúde na incorporação, exclusão ou alteração de 

tecnologias em saúde no âmbito do SUS e também na elaboração ou alteração de PCDTs 

(16,36). 

As Diretrizes Metodológicas para Elaboração de Diretrizes Clínicas, publicada em 

2020 pelo Ministério da Saúde, tem por objetivo oferecer um padrão de métodos para 

elaboração, adaptação e avaliação da qualidade de DCs e, ainda, fornecer uma material de 

apoio para elaboração de PCDTs. Esse documento prioriza 16 etapas para elaboração de DCs 

e PCDTs, sendo elas: 1) definição do tema; 2) organização, planejamento, orçamentação e 

definição de métodos para o trabalho; 3) definição de grupo de trabalho, com declaração e 

manejo de conflitos de interesse; 4) delimitação do escopo; 5) definição das perguntas 

PICOS; 6) construção de estratégia de busca; 7) seleção dos artigos identificados; 8) 

avaliação da qualidade dos estudos selecionados; 9) avaliação da qualidade do corpo de 

evidências para cada pergunta PICOS; 10) elaboração e graduação de recomendações pelo 

Sistema GRADE; 11) redação do texto das diretrizes; 12) submissão à revisão externa ou 

consulta pública, quando aplicável; 13) redação e publicação da versão final das diretrizes 

após revisão; 14) difusão, disseminação e implementação de diretrizes; 15) monitoramento 

e avaliação da implementação; 16) atualização periódica da diretriz (37). 

As atualizações de PCDTs revisam métodos diagnósticos, de gerenciamento e/ou 

monitoramento de doenças ou agravos em saúde dos documentos anteriores, de forma a 

fornecer informações atualizadas e de alta qualidade para a melhorar a conduta na prática 

clínica (18). Durante o processo de elaboração, o relatório inicial com a versão preliminar 

proposta para o texto do PCDT, também conhecido como Relatório de Recomendação, é 

apresentado à  Conitec para uma avaliação inicial. Essa versão é disponibilizada no website 
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da Conitec para consulta pública. As contribuições da consulta pública são analisadas e, após 

deliberação final, o PCDT é aprovado e publicado no Diário Oficial da União (DOU), como 

apresentado na figura 3 (37). 

Figura 3 – Fluxograma de atualização ou elaboração do PCDT 

 

Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde, 2020 (37) 
Legenda: Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde; DOU, Diário 

Oficial da União; MS, Ministério da Saúde; PCDT, Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas; PTC, Parecer Técnico-Científico 
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Essas atualizações podem ainda excluir ou incorporar tecnologias para o cuidado da 

doença em questão. A decisão de exclusão ou incorporação de tecnologias é embasado em 

avaliações de tecnologias em saúde (ATS), um processo sistemático e transparente que 

considera questões clínicas, sociais, econômicas, éticas e organizacionais relacionadas ao uso 

da tecnologia em saúde (38).  

O demandante da solicitação de avaliação de tecnologia pode ser qualquer 

instituição, como a própria empresa fabricante da tecnologia, pessoa física, sociedades 

médicas ou de pacientes, áreas técnicas do Ministério da Saúde, de Secretarias Estaduais ou 

Municipais de Saúde, que deve apresentar à Conitec estudos de eficácia, segurança, 

avaliação econômica e de análise de impacto orçamentário. O Plenário da Conitec, após 

avaliar o relatório de solicitação, submete à consulta pública um parecer contendo a 

recomendação preliminar sobre a decisão de incorporação ou não da tecnologia, chamado 

de Relatório de Recomendação. Depois da análise das contribuições da consulta pública e, se 

necessário, da realização de uma audiência pública, o relatório com a recomendação final é 

avaliado e publicado no DOU (38). Vale ressaltar que, para ser avaliada pela Conitec, a 

tecnologia já deve possuir registro sanitário no país, fornecido pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa). Esse processo de solicitação e avaliação de incorporação de 

tecnologias no SUS é apresentado na figura 4. 

Recentemente foi publicada uma atualização do PCDT de asma por meio da Portaria 

Conjunta no 14, de 24 de agosto de 2021 (39), que substituiu a versão prévia que havia sido  

aprovada em 25 de novembro de 2013 por meio da Portaria SAS/MS no 1.317 (40) e alterada 

pela Portaria SAS/MS no 603, de 21 de julho de 2014 (41).  
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Figura 4 - Fluxo de incorporação de tecnologias pela Comissão Nacional de Tecnologias no Sistema Único de 

Saúde (Conitec) 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2020 (42) 

 

2.3 Doenças crônicas não transmissíveis 

O manejo das doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) tem sido um desafio para 

os sistemas de saúde, especialmente por ser responsável pela maior parte das mortes em 

muitos países, seja de alta, média ou baixa renda (43,44). As DCNTs envolvem um conjunto 

de condições crônicas relacionadas a múltiplas causas, com início gradual, prognóstico 

incerto e com longa e indefinida duração (43).  

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial evidenciado pela transição 

demográfica na pirâmide etária (45). A prevalência de DCNTs é maior entre idosos e, por 

isso, há uma relação direta entre essas duas variáveis (46). A alteração demográfica está 

associada a uma transição de natureza epidemiológica, levando a uma mudança no padrão 
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de doenças, onde as DCNTs se tornam mais frequentes do que as doenças transmissíveis 

(47).    

A maior demanda por cuidado em saúde voltado para o manejo de DCNTs exige uma 

adequação de sistemas de saúde, que saem de uma lógica de tratamento de condições 

agudas para o controle de doenças crônicas (47). O aprimoramento da oferta da Atenção 

Primária à Saúde (APS) seria uma forma eficiente de lidar com essa demanda, uma vez que a 

APS é a porta de entrada e unidade reguladora do sistema, capaz de coordenar cuidados 

contínuos e a longo prazo (44). 

Nesse contexto, o grupo de pesquisa Chronic Diseases and Informed Decisions 

(Chronide) desenvolveu o projeto Saúde Baseada em Evidências e Recomendações para o 

SUS (SABER-SUS) que tem por objetivo criar um curso de ensino à distância (EAD) baseado 

em evidências sobre o manejo de DCNTs na APS. Para o projeto, foram comparadas 

recomendações de DCs de alta qualidade metodológica, obtidas através de revisão 

sistemática da literatura, para o cuidado de 15 DCNTs. 

Entre as DCNTs encontram-se as doenças respiratórias crônicas (DRCs), como a asma 

e a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). O presente trabalho descreve o processo de 

busca, seleção e avaliação de qualidade metodológica de DCs internacionais para o 

diagnóstico e manejo da asma em adultos no contexto de APS e sua comparação frente à 

versão atualizada do PCDT nacional. 

 

2.4 Asma 

2.4.1 Dados epidemiológicos 

Segundo o The Global Asthma Report, publicado em 2018, 339 milhões de pessoas 

são afetadas pela asma (1).  Mesmo com uma diminuição de 26,7% nas mortes por asma 

entre os anos de 1990 e 2015, estima-se que, nesse mesmo período, a prevalência tenha 

aumentado 12,6% (2). Em 2017, foram registrados 43,12 milhões de novos casos (incidência 

de 0,56%) em todo mundo, enquanto a mortalidade por asma alcançou valores próximos a 

meio milhão de pessoas (48). A maior parte das mortes por asma ocorre em países de baixa 

e média renda (49). Mesmo com uma taxa de mortalidade inferior a 1% na maioria dos 
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países (1), estima-se que até 2025 mais 100 milhões de pessoas sejam diagnosticadas com 

asma (49).  

No Brasil, a asma é responsável por cerca de 2.000 mortes por ano (1). Entre o 

período de 2008 e 2013, o número de óbitos por asma apresentou redução de cerca de 10% 

(3). A asma passou de 53º para 95º lugar entre as causas de mortalidade no Brasil em um 

período de 22 anos – de 1990 a 2012 (50). Em 2013, foram registradas cerca de 2.047 

mortes por asma no Brasil, um total de 5 óbitos por dia (3). Segundo a Pesquisa Nacional em 

Saúde de 2019, 8,4 milhões de pessoas com 18 anos ou mais referiram diagnóstico médico 

de asma ou bronquite asmática no ano de 2019 (51). Apesar disso, a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) afirma que, mesmo com 23% dos adultos entre 18 e 54 anos apresentando 

falta de ar, apenas 12% possui o diagnóstico de asma (1).  

A mobilização de recursos associada ao manejo da asma é estimada como uma das 

mais altas entre as doenças crônicas, principalmente devido a grande utilização de serviços 

em saúde necessários para o tratamento da condição (4). Em 2011, a asma foi a quarta 

causa de internação hospitalar no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde (1). O 

total de hospitalizações por asma no ano de 2013 chegou a 129.728, com uma queda de 36% 

no número absoluto de internações em relação a 2008 (3). Essa redução se manteve nos 

últimos anos e em 2018 o número de internações caiu para 87.000 (39). 

2.4.2 A doença 

A asma é uma doença heterogênea e complexa que afeta o trato respiratório inferior 

(5,6). É caracterizada por sintomas episódicos ou persistentes de falta de ar, dispneia e tosse 

que podem se exacerbar devido exposição a alérgenos e irritantes do trato respiratório, 

como sinusite bacteriana, exercícios e ar frio (6,8).  

A fisiopatologia da doença pode ser dividida em três principais fatores relacionados 

às vias aéreas: a) variação de obstrução; b) hiperresponsividade; c) inflamação. A obstrução 

variável das vias aéreas ocorre em função da broncoconstrição, inflamação da mucosa e 

secreção luminal, o que leva a uma maior resistência ao fluxo de ar e, consequentemente, 

maior trabalho respiratório (6,8). Uma redução acentuada do calibre das vias aéreas 

provocada por um estímulo é conhecida como hiperresponsividade. Pode ser induzida por 
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alérgenos, poluentes, partículas de exaustão de diesel e infecções virais do trato respiratório 

superior (6). A inflamação das vias aéreas é geralmente iniciada por liberação de histamina e 

outros mediadores em resposta a um alérgeno, o que leva à infiltração de linfócitos e 

granulócitos. Esse é reconhecido como um fator patogênico da asma e que surge devido 

uma combinação da predisposição genética, exposições ambientais e alterações em 

moléculas de baixo peso molecular (5,6). A esquematização da fisiopatologia da asma pode 

ser vista na figura 5. 

Figura 5 -  Mecanismos fisiopatológicos da asma  

 

Fonte: Adaptado de Rang & Dale, 2016 (52) 
Legenda: cysLTs, cisteinil-leucotrienos; ECP (eosinophil cationic protein), proteína catiônica de eosinófilo; EMBP 

(eosinophil major basic protein), proteína básica maior de eosinófilos; H, histamina; NO, óxido nítrico; PGD2, 

prostaglandina D2 

 

Os principais sintomas da asma são inespecíficos – sibilos, falta de ar, aperto no 

peito, tosse, dispneia – e sua manifestação está diretamente relacionada ao momento do 

dia, gatilhos e resposta ao tratamento. Da mesma forma, os sinais da doença são pouco 
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específicos. A sibilância expiratória pode ser ouvida na ausculta e o exame físico pode 

revelar sinais de comorbidades, como obesidade, eczema e rinite alérgica (53). Entre os 

principais fatores de risco associados à doença estão a hereditariedade, exposição à fumaça 

de tabaco, infecções virais nos primeiros anos de vida e fatores socioeconômicos, como nível 

de renda e acesso a cuidados médicos (5,6). Apesar de ser mais comum na infância, a asma 

pode se desenvolver em qualquer idade (6).  

Exacerbação é o termo utilizado para indicar episódios agudos ou subagudos da 

asma, identificado por uma piora progressiva e de curta duração, com sinais e sintomas que 

variam entre falta de ar, tosse, respiração ofegante, opressão torácica e diminuição da 

função pulmonar (7,43). O reconhecimento imediato do episódio é fundamental para o 

controle de sintomas e requer avaliação imediata do risco potencial de morte. Entre os 

fatores de risco de morte relacionados à asma estão histórico de hospitalizações, admissão 

em unidade de terapia intensiva (UTI) e necessidade de ventilação mecânica (6). 

Devido à sua heterogeneidade e com o objetivo de fornecer atendimento 

personalizado, fenótipos para asma têm sido propostos como uma forma de distinguir os 

diversos grupos de pacientes. Um exemplo disso, é a diferença da apresentação clínica da 

asma entre adultos e crianças (54). Apesar de ainda não haver método ouro para 

caracterização dos fenótipos, características clínicas dos pacientes podem ser utilizadas, 

como dados fisiológicos, laboratoriais e moleculares (6,44). 

2.4.3 Diagnóstico 

O diagnóstico da asma é baseado, em sua maior parte, na avaliação de sintomas e 

variação da limitação de fluxo de ar expiratório. Por ser uma doença heterogênea, essas 

características podem não ser encontradas no momento do diagnóstico, o que faz com que 

não haja, ainda, padrão ouro para o diagnóstico da asma (53).  

A probabilidade do diagnóstico de asma aumenta na presença de sintomas como 

chiado no peito, falta de ar, aperto no peito e tosse (53,55,56). Uma característica da doença 

é a variabilidade da gravidade dos sintomas. Dessa forma, é essencial que, para se 

estabelecer o diagnóstico, seja definido um histórico criterioso do paciente (56). Na 

presença dos sintomas, o diagnóstico da asma deve ser estabelecido com base em dois 
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parâmetros objetivos, evidência de obstrução aérea e demonstração da variabilidade da 

obstrução (53). 

Diversos testes objetivos estão disponíveis para o diagnóstico da asma, entretanto, a 

sensibilidade e especificidade de cada um depende da gravidade e controle da doença (55). 

A espirometria é o teste diagnóstico mais utilizado para avaliar a obstrução e reversibilidade 

do fluxo aéreo e deve ser realizada sempre que o diagnóstico da asma for considerado (6). A 

limitação do fluxo de ar expiratório é medida através da relação entre o volume expiratório 

forçado no primeiro segundo (VEF1) e a capacidade vital forçada (CVF). Seus valores 

individuais e associados (VEF1/CVF) podem ser medidos através da espirometria (7,43,45). 

Outro teste objetivo de função pulmonar, medido através da espirometria, é a variação de 

pico de fluxo expiratório (PFE) (53,55).  

O teste de broncoprovocação com metacolina ou histamina também é utilizado para 

pacientes que, mesmo relatando sintomas sugestivos de asma, apresentam resultados 

espirométricos normais (56). A avaliação da fração de óxido nítrico exalado (FeNO) 

normalmente não é recomendada como rotina, mas pode ser uma opção quando se quer 

determinar o grau de inflamação eosinofílica (55).  

2.4.4 Manejo da asma 

O manejo da asma é centrado no controle da doença por meio da minimização dos 

sintomas e dos riscos associados – exacerbações, efeitos adversos de medicação, limitação 

persistente do fluxo de ar (53,55). O tratamento adequado da asma envolve uma abordagem 

individual por meio de educação de autogerenciamento, elaboração de plano ação, 

treinamento de inalação, tratamento de comorbidade, identificação de fatores de risco e 

tratamento farmacológico e não farmacológico. É recomendado que o médico converse com 

o paciente para entender seus objetivos e expectativas com o tratamento, para, dessa 

forma, alinhar as preocupações do paciente com as prioridades médicas (53). 

De acordo com as características do paciente, o gerenciamento não farmacológico 

pode envolver diminuição da exposição ao tabaco, perda de peso, remoção de exposições 

ocupacionais, não tomar aspirina ou outras anti-inflamatórios não esteroidais em caso de 

exacerbação mediada por aspirina, remediação de mofo e umidade (53). 
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O tratamento farmacológico deve ser prescrito em uma abordagem gradual, levando 

em consideração o grau de comprometimento causado pela asma e seu risco (57). Em geral, 

a farmacoterapia é dividida em etapas que devem avançar ou regredir de acordo com a 

gravidade da asma e com a resposta clínica ao tratamento (53,57).  

 

3. OBJETIVOS 

Avaliar a qualidade metodológica e concordância de recomendações da versão 

recentemente atualizada do PCDT de asma em relação às recomendações de DCs 

internacionais. 

Objetivos específicos: 

- Comparar a qualidade metodológica do PCDT atualizado (2021) com a versão 

anterior do PCDT (2013) e com DCs internacionais de asma; 

- Descrever as mudanças do PCDT atualizado (2021) frente a versão anterior (2013); 

- Comparar as recomendações do PCDT atualizado com as de DCs de alta qualidade. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se da avaliação da qualidade metodológica e comparação do PCDT de asma 

atualizado e sua versão anterior, assim como DCs internacionais de asma. Além da 

comparação sobre qualidade metodológica, foi realizada comparação de recomendações do 

PCDT atual e de DCs internacionais classificadas como de alta qualidade metodológica. 

Uma revisão sistemática foi conduzida no contexto do projeto SABER-SUS, pelo grupo 

Chronide, para identificar e avaliar DCs com recomendações para o manejo de DCNTs em 

adultos, incluindo asma. Também no contexto desse projeto, foi realizada comparação de 

recomendações de DCs de alta qualidade metodológica com elaboração de um compilado de 

recomendações sobre o cuidado de adultos – o processo dessa revisão sistemática e 

comparação de recomendações será descrito nos tópicos 4.2 e 4.3. 
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4.1 PCDT atual e versão anterior 

A busca pela versão antiga (2013) e atualizada (2021) do PCDT de asma foi realizada 

manualmente no website do Ministério da Saúde do Brasil. Esses documentos foram 

avaliados em relação à qualidade metodológica usando o instrumento AGREE II de acordo 

com o descrito no tópico 4.2.2. Além disso, esses documentos foram comparados para 

identificação de mudanças tanto em relação à novas tecnologias incorporadas quanto em 

relação à descrição do seu processo de elaboração, incluindo busca e síntese de evidências. 

Para isso, todos os itens do PCDT de 2021 foram comparados com seus itens 

correspondentes (seções) no PCDT de 2013 na busca por semelhanças e discrepâncias de 

estrutura, informações e recomendações. 

 

4.2 Revisão sistemática de DCs internacionais 

4.2.1 Busca e seleção de DCs e PCDTs 

Para identificação de DCs internacionais para o diagnóstico e manejo da asma em 

adultos publicadas entre 2015 e 10/09/2020 (data da busca), foi realizada uma busca 

sistemática nas bases de dados PubMed, Embase e Cochrane Library e nos seguintes 

repositórios de DCs: Australian Clinical Practice Guidelines (clinicalguidelines.gov.au), 

Ministério da Saúde do Brasil (saude.gov.br), Canadian Agency for Drugs and Technologies in 

Health (cadth.ca), Canadian Medical Association (cma.ca), Ministerio de Salud de Chile 

(bibliotecaminsal.cl/guias-clinicas-auge/), Ministerio de Salud y Protección Social de 

Colombia (http://DC.minsalud.gov.co/DC/SitePages/default_DC.aspx), Guidelines 

International Network (g-i-n.net), Institute for Clinical Systems Improvement (icsi.org), ECRI 

Guidelines Trust (guidelines.ecri.org), Portal GuıaSalud (guiasalud.es), Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network (sign.ac). Em dezembro de 2020 foi realizada uma busca manual por 

novas versões de DCs e/ou novas DCs publicadas. A estratégia de busca empregada no 

Medline está disponível no apêndice A.  

A remoção das duplicatas foi realizada por meio da plataforma Rayyan QCRI®. As DCs 

internacionais identificadas passaram por elegibilidade em duas etapas e por dois revisores 

independentes. Na primeira etapa, a plataforma Rayyan QCRI® foi utilizada para 
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elegibilidade por título e resumo. Posteriormente, os textos foram selecionados por meio da 

leitura de texto completo. Os revisores foram orientados a considerar documentos 

complementares à DC em questão. Conflitos foram resolvidos entre os revisores. Quando o 

consenso não era alcançado, um terceiro revisor foi envolvido na discussão para desempate. 

Foram incluídas DCs publicadas em português, espanhol ou inglês, com recomendações para 

o diagnóstico e manejo de asma em adultos e que podem ser aplicadas em um contexto 

aplicado à APS. Documentos restritos a fornecer recomendações para populações 

específicas, como crianças, adolescentes ou gestantes, ou que apresentavam 

recomendações apenas para contexto hospitalar, bem como aqueles que não eram 

baseados em revisão sistemática foram excluídos.  

4.2.2 Avaliação de qualidade metodológica 

A segunda versão do instrumento Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation 

Instrument (AGREE II) foi utilizada para avaliação da qualidade metodológica das DCs 

internacionais selecionadas e das duas versões do PCDT de asma. A avaliação foi realizada 

por três revisores do Chronide, de forma independente. Todos os revisores passaram por 

treinamento como descrito por Molino et al. (2017) (58). 

O AGREE II é um instrumento validado para avaliação da qualidade metodológica de 

DCs que considera 6 domínios principais e duas avaliações gerais (29). Os domínios são 

divididos em 23 itens e a pontuação de cada item é atribuída através de uma escala Likert 

que varia de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente). Diferença de pontuações 

maiores ou igual a 2 pontos na escala Likert foram consideradas como discrepâncias e 

resolvidas por consenso.  

 

4.3 Comparação de recomendações 

Apenas recomendações de DCs classificadas como de alta qualidade metodológica 

foram extraídas, desde que abordassem qualquer aspecto do cuidado da asma em adultos e 

que pudessem ser aplicadas ao contexto de APS. Nesta etapa, foram desconsideradas DCs 

adaptadas por já englobarem recomendações de DCs de alta qualidade publicadas 
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anteriormente. Não foram incluídas na comparação as recomendações específicas para 

crianças, gestantes, asma ocupacional, intervenções invasivas e hospitalares.  

4.3.1 DC de alta qualidade metodológica – categorização e características 

Apesar de não haver definição sobre um parâmetro único de qualidade metodológica 

para classificação da qualidade de DCs em uma avaliação do AGREE II, sabe-se que o domínio 

3 (rigor de desenvolvimento) é um dos indicadores mais fortes para a qualidade de uma 

diretriz, uma vez que o mesmo influencia as duas avaliações gerais finais, e que há também 

uma preocupação crescente com a necessidade de manejo de conflitos de interesse, 

relacionada ao domínio 6 (independência editorial) (28). Assim, foi considerado como 

critério para alta qualidade metodológica, pontuações iguais ou superiores a 60% nesses 

dois domínios (3 e 6). DCs internacionais que obtiveram pontuações limítrofes, definidas 

como escores maiores ou iguais a 50%, foram avaliadas e classificadas em consenso.  

Informações a respeito das DCs classificadas como de alta qualidade - instituição 

elaboradora, ano de publicação, previsão de atualização e país ou região para o qual a 

diretriz se destina - também foram extraídas desses ou de outros documentos publicados 

pela mesma instituição. De acordo com o país para o qual a diretriz foi desenvolvida, uma 

busca foi realizada no website do Banco Mundial para verificação de renda, que poderia ser 

alta, média-alta, média-baixa ou baixa. 

4.3.2 Extração e comparação de recomendações 

Todas as informações relacionadas às recomendações foram extraídas, compiladas e 

organizadas em uma tabela Excel® com as colunas: a) identificação da DC; b) recomendações 

para diagnóstico ou manejo da asma; c) certeza da evidência e/ou força de recomendação; 

d) notas e observações específicas sobre a recomendação.  

As recomendações foram divididas de acordo com uma categorização de assunto  em 

doze tópicos principais: 1) avaliação clínica inicial; 2) diagnóstico; 3) gerenciamento 

farmacológico; 4) gerenciamento não farmacológico; 5) avaliação de gravidade; 6) manejo 

da asma em diferentes gravidades; 7) asma e comorbidade; 8) asma em pacientes e 

situações específicas; 9) dispositivos de inalação; 10) monitoramento; 11) 

autogerenciamento; 12) estratificação de risco.  
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Uma das DCs internacionais incluídas, o Global Initiative for Asthma (GINA) (59), é 

estruturada em texto corrido e não possui separação explícita entre o texto e as 

recomendações. Nesse caso, após a conclusão da extração de recomendações das demais 

diretrizes, foram analisadas semelhanças e discrepâncias entre o texto integral do GINA e as 

recomendações extraídas das demais DCs.  

O texto integral da versão atual do PCDT de asma (2021) foi considerado na 

comparação com o compilado de recomendações de DCs de alta qualidade metodológica, 

somente em relação ao cuidado de adultos. 

Para fins de comparação das etapas de gerenciamento farmacológico para o 

tratamento da asma, foram estabelecidos passos de tratamento de acordo com as 

recomendações das DCs de alta qualidade metodológica. Os PCDTs de asma foram 

considerados para comparação de passos de tratamento apenas se apresentavam 

explicitamente a divisão do tratamento em etapas.  

 

4.4 Análise e apresentação dos resultados 

A apresentação dos resultados sobre a comparação entre o PCDT e as DCs 

internacionais depende inicialmente da identificação das DCs internacionais. Assim, optou-se 

por apresentar os resultados considerando a ordem: busca e elegibilidade das DCs 

internacionais; comparação da qualidade metodológica (a) do PCDT atual com sua versão 

anterior, e b) do PCDT atual com DCs internacionais); DCs de alta qualidade metodológica – 

categorização e características; extração e comparação das recomendações (a) análise de 

tópicos; b) alterações entre as versões de 2013 e 2021 do PCDT de asma; c) avaliação de 

discrepâncias entre o texto do PCDT de 2021 e recomendações de DCs de alta qualidade 

metodológica).  

Os resultados da avaliação de qualidade metodológica e da extração de 

recomendações, bem como as características das DCs de alta qualidade, foram organizados 

em figuras e quadros para facilitar o processo de comparação. Para análise da qualidade 

metodológica das DCs internacionais avaliadas, foram calculados, por meio do Excel®, 

mediana e intervalo interquartil (IIQ) para cada um dos domínios da ferramenta AGREE II. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Busca e elegibilidade de DCs internacionais  

Na busca, foram encontrados um total de 4.610 documentos. Após exclusão das 

duplicatas (n = 586), 4.024 documentos passaram pela etapa de elegibilidade por título e 

resumo e apenas 69 foram analisados por texto completo. Entre os motivos da exclusão de 

45 documentos após análise por texto completo estão: duplicatas (n = 8), documentos que 

não eram DCs (n = 14), assunto da DC (n = 1), DC desatualizada (n = 13) e idioma (n = 9). Uma 

DC conhecida e identificada por busca manual, publicada em dezembro de 2020, foi incluída 

nessa etapa (60). O fluxograma de buscas e elegibilidade das DCs internacionais enviadas 

para avaliação de qualidade é apresentado na figura 6.  Dessa forma, 25 DCs internacionais 

foram incluídas para avaliação da qualidade metodológica.  

Figura 6 - Fluxograma da busca e elegibilidade das DCs enviadas para avaliação de qualidade 
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Fonte: Elaboração própria 
*Australian Clinical Practice Guidelines (clinicalguidelines.gov.au), Ministério da Saúde do Brasil (saude.gov.br), 
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (cadth.ca), Canadian Medical Association (cma.ca), 
Ministerio de Salud de Chile (bibliotecaminsal.cl/guias-clinicas-auge/), Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia (http://DC.minsalud.gov.co/DC/SitePages/default_DC.aspx), Guidelines International Network (g-i-
n.net), Institute for Clinical Systems Improvement (icsi.org), ECRI Guidelines Trust (guidelines.ecri.org), Portal 
GuıaSalud (guiasalud.es), Scottish Intercollegiate Guidelines Network (sign.ac). 
 
 

5.2 Comparação de qualidade metodológica 

5.2.1 PCDT atual x PCDT anterior 

Em exceção dos domínios 4 (redução de 9% no escore) e 6 (redução de 23% no 

escore), todos os outros mostraram melhora na avaliação, com destaque para o domínio 3, 

que apresentou aumento de 24% no escore – o que se deve ao detalhamento do processo 

de busca e análise de evidências. Apesar de apresentar uma melhora no domínio 3, o 

domínio 6 exibiu um declínio significativo, indo de 42% para 19% no PCDT de 2021, devido à 

falta de relato sobre manejo de conflito de interesses.  Os escores por domínio do AGREE II 

do PCDT de anterior (2013) e atualizado (2021) são apresentados na figura 7. 

Figura 7 – Representação gráfica dos escores por domínio dos PCDTs de 2013 e 2021 obtidos pela ferramenta 

AGREE II 

 

Fonte: Elaboração própria 
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5.2.2 PCDT atual x DCs internacionais 

Os domínios do instrumento AGREE II que obtiveram os maiores e menores escores 

medianos para a avaliação das DCs internacionais foram o domínio 1 (mediana = 81%; IIQ: 

69% a 87%) e o domínio 5 (mediana = 38%, IIQ: 31% a 61%) respectivamente. Embora o 

escore dos domínios tenha variado muito, destaca-se a amplitude de escores observados 

para o domínio 6 (mediana = 50%, IIQ: 31% a 69%). O domínio 3 teve escore mediano de 

52% com IIQ variando de 40% a 67%. A mediana para os domínios 2 e 4 foram 50% e 76%, 

respectivamente. O escore de cada domínio para cada um dos documentos pode ser 

consultado no apêndice B. A mediana, IIQ, valores máximos e mínimos dos escores da 

avaliação das DCs internacionais para cada domínio do AGREE II estão representados no 

boxplot da figura 8. 

Em comparação com as pontuações obtidas através da avaliação metodológica do 

PCDT de asma atualizado, com exceção do domínio 6, os escores de todos os domínios do 

PCDT ficaram dentro do IIQ calculado para as DCs internacionais.  

O domínio 6 foi que o obteve menor escore entre todos os domínios avaliados para o 

PCDT de 2021. Uma análise por pontuação de domínios para a avaliação das DCs 

internacionais evidencia que esse foi o domínio que apresentou maior variabilidade, com 

pontuações que alternaram de 0% a 89%. Por outro lado, o domínio 4 apresentou 

pontuações mais consistentes e menos variáveis, indo de 56% a 91%. 
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Figura 8 – Boxplot da dispersão dos escores dos domínios do instrumento AGREE II para todas as DCs 

internacionais avaliadas 

 

Fonte: Elaboração própria 

Os escores das avaliações pelo AGREE II das DCs internacionais identificadas e das 

duas versões do PCDT de asma, são apresentadas no apêndice B.  

 

5.3 Categorização em DCs de alta qualidade metodológica 

Das 25 DCs com qualidade metodológica valaida, apenas sete obtiveram escores 

iguais ou superiores a 60% nos domínios 3 e 6 do AGREE II, como pode ser observado no 

apêndice B. As DCs elaboradas pelo Instituto Mexicano del Seguro Social (61) e pelo Institute 

for Clinical Systems Improvement (62) alcançaram escores superiores a 60% nos domínios 3 e 

6, mas não foram classificadas como de alta qualidade uma vez que eram diretrizes 

adaptadas. As DCs National Asthma Education and Prevention Program (NAEPP) e 

Department of Veterans Affairs/Departament of Defense (VA/DoD) obtiveram pontuações 

limítrofes em relação ao critério de alta qualidade previamente estabelecido. A diretriz 

NAEPP recebeu escores limítrofes nos domínios 3 e 6, enquanto a do VA/DoD obteve escore 

inferior apenas no domínio 6. Em consenso, ambas foram classificadas como de alta 

qualidade metodológica e incluídas na extração e comparação de recomendações. Para isso 

foram considerados fatores como relevância do documento, data de publicação, número de 
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versões publicadas, frequência de atualização e desempenho em outros domínios da 

ferramenta AGREE II. 

As principais características das DCs de alta qualidade e das duas versões do PCDT de 

asma encontram-se descritas no quadro 1. 

Quadro 1 - Características das DCs de alta qualidade metodológica e das duas versões do  PCDT de asma  

Documento Instituição elaboradora 
Ano de 

publicação 

Previsão de 

atualização 

País ou 

região 

Classifi-

cação de 

renda do 

país 

Portaria Nº 1.317, de 25 de 

novembro de 2013 - 

Aprova o Protocolo 

Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas da Asma 

Ministério da Saúde 2013 A cada dois anos  Brasil 
Renda 

média-alta 

Portaria Conjunta Nº 14, 

de 24 de agosto de 2021 - 

Aprova o Protocolo Clínico 

e Diretrizes Terapêuticas 

da Asma 

Ministério da Saúde  2021 A cada dois anos  Brasil 
Renda 

média-alta 

Global Strategy for Asthma 

Management and 

Prevention 

Global Initiative for 

Asthma 
2020 Anual 

Interna-

cional 

Não se 

aplica 

SIGN 158 - British guideline 

on the management of 

asthma 

Scottish Intercollegiate 

Guidelines 

Network/British 

Thoracic Society 

2019 

3 anos após 

publicação ou 

quando 

necessário 

Reino 

Unido 
Renda alta 

Asthma: diagnosis, 

monitoring and chronic 

asthma management 

National Institute for 

Health and Care 

Excellence 

2020 

Periodicamente 

ou quando 

necessário 

Reino 

Unido 
Renda alta 

2020 Focused Updates to 

the Asthma Management 

Guidelines 

National Asthma 

Education and 

Prevention Program 

2020 

Periodicamente 

ou quando 

necessário 

Estados 

Unidos 

da 

América 

Renda alta 

Adult Asthma Care: 

Promoting Control of 

Asthma 

Registered Nurses’ 

Association of Ontario 
2017 

5 anos após 

publicação ou 

quando 

necessário 

Canadá Renda alta 

VA/DoD Clinical Practice 

Guideline for the Primary 

Care Management of 

Veterans 

Affairs/Department of 

Defense 

2019 
Quando 

necessário 

Estados 

Unidos 

da 

Renda alta 
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Asthma América 

Guía Española para el 

Manejo del Asma 

Guía Española para el 

Manejo del Asma  
2020 

3 anos após 

publicação ou 

quando 

necessário 

Espanha Renda alta 

Fonte: Elaboração própria 

 

Levando em consideração os parâmetros estabelecidos nesse estudo, nenhuma das 

duas versões do PCDT de asma poderiam ser consideradas como de alta qualidade 

metodológica. Ainda que o domínio 3 tenha obtido escore superior a 60%, o principal fator 

para que o PCDT atualizado não tenha recebido essa classificação foi a falta de relato sobre 

manejo de conflito de interesses, o  que impactou no escore do domínio 6. 

 

5.4 Extração e comparação de recomendações 

5.4.1 Análise por tópicos 

Tanto o PCDT de asma publicado em 2013, como o PCDT atualizado, publicado em 

2021, abordaram um total de oito tópicos mas ambos não mencionaram em seu texto os 

tópicos “avaliação clínica inicial”, “asma e comorbidades”, “autogerenciamento” e 

“estratificação de risco” (39,40), como mostrado na quadro 2.  

Entre todos os documentos analisados, DCs internacionais e PCDTs, os mais 

abrangentes foram o GINA, que abordou 11 tópicos mas não apresentou um item específico 

no documento para “monitoramento” (59) , e o Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

(SIGN), que não discorreu sobre “avaliação de gravidade” e “estratificação de risco” (63). A 

diretriz Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA) apresentou apenas um tópico a 

mais em relação às duas versões do PCDT de asma, e abordou 9 tópicos (64). As DCs do 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (65), Registered Nurses’ Association 

of Ontario (RNAO) (66) e do VA/DoD (67) abordaram, cada uma, um total de 5 tópicos de 

assunto variável. A diretriz NAEPP  propôs responder a 6 questões específicas de pesquisa, e 

apresentou recomendações apenas sobre “diagnóstico”, “gerenciamento farmacológico” e 

“gerenciamento não farmacológico” (60). 

https://www.sign.ac.uk/
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Os tópicos mais abordados pelas DCs de alta qualidade metodológica foram 

“diagnóstico”, gerenciamento farmacológico” e “gerenciamento não farmacológico”. Os 

tópicos menos desenvolvidos entre os documentos analisados foram “estratificação de 

risco”, presente apenas nas diretrizes do GINA e NICE (59,65), e “asma e comorbidades”, 

discutido pelas DCs GINA, SIGN e GEMA (59,63,64).  

Quadro 2 -  Tópicos principais abordados pelas DCs de alta qualidade metodológica e pelas duas versões do 

PCDT de asma 

Tópico PCDT 
2013 

PCDT 
2021 

GINA 
2020 

SIGN 
2019 

NICE 
2020 

NAEPP 
2020 

RNAO 
2017 

VA/DoD 
2019 

GEMA 
2020 

Avaliação Clínica Inicial - - ✓ ✓ ✓ - ✓ - ✓ 

Diagnóstico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 

Gerenciamento 
farmacológico 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 

Gerenciamento não 
farmacológico 

✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 

Avaliação da gravidade ✓ ✓ ✓ - - - - - - 

Manejo da asma em 
diferentes gravidades 

✓ ✓ ✓ ✓ - - - - ✓ 

Asma e comorbidades - - ✓ ✓ - - - - ✓ 

Asma em pacientes e 
situações específicas 

✓ ✓ ✓ ✓ - - - - ✓ 

Dispositivos de inalação ✓ ✓ ✓ ✓ - - ✓ - ✓ 

Monitoramento ✓ ✓ - ✓ ✓ - - ✓ - 

Autogerenciamento - - ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ 

Estratificação de risco - - ✓ - ✓ - - - - 

✓ = documento possui recomendação sobre o assunto 
- = documento não possui recomendação sobre o assunto 

Fonte: Elaboração própria 

5.4.2 Alterações entre versões de 2013 e 2021 do PCDT de asma 

O novo PCDT de asma mantém a mesma estrutura do PCDT publicado em 2013, 

dividido em: Introdução; Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

relacionados à saúde (CID-10); Diagnóstico; Critérios de Inclusão; Critérios de Exclusão; 

Casos Especiais; Tratamento; Monitoramento; Gestão e Controle; Termo de Esclarecimento 

e Responsabilidade. Com exceção do item que fala sobre o CID-10, todos foram reescritos, 

de forma a, na maior parte dos casos, apresentar novas informações sobre a doença, sejam 

elas epidemiológicas ou relacionadas ao manejo (39). As principais diferenças entre esses 

dois documentos são observadas no quadro 3. 
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O item “introdução” do PCDT de asma publicado em 2021 (39) traz dados 

epidemiológicos atualizados e apresenta definições sobre os estágios de gravidade da asma 

e seus fenótipos mais comuns, o que não estava presente na versão anterior. Uma das 

alterações entre o Relatório de Recomendação do PCDT de asma (68), disponibilizado em 

maio de 2021 para passar por consulta pública, e a versão final do PCDT (39), aprovada em 

Portaria, foi a associação entre a classificação da gravidade da asma e as etapas de 

tratamento farmacológico.  

Devido à incorporação do omalizumabe e mepolizumabe para o tratamento da asma, 

a nova versão do PCDT adiciona critérios de inclusão relacionados à indicação desses 

medicamentos. Além disso, foi observada alteração na idade mínima de pacientes 

contemplados pelas recomendações das diferentes versões do PCDT (em de 2013 incluía 

pacientes maiores de cinco anos enquanto em 2021 essa idade passou a ser de quatro anos 

ou mais) e a inclusão de um subtópico destinado exclusivamente para a população idosa. Os 

critérios de exclusão também foram alterados. Informações sobre asma ocupacional, 

disponíveis na versão de 2013, foram removidas da versão atual do PCDT (39).  

A versão atualizada do PCDT passa a apresentar os apêndices 1, 2, 3 e 4 que 

detalham o processo de busca, seleção e análise dos estudos e corpo de evidências para 

cada pergunta de pesquisa proposta. Por outro lado, o PCDT de 2013 não inclui em seu texto 

a descrição da metodologia utilizada. 

Quadro 3 -  Alterações entre os PCDTs de asma publicados em 2013 e 2021 

Item PCDT 2021 
Item correspondente PCDT 

2013 
Alterações 

1. Introdução 2. Introdução 

Informações epidemiológicas mais recentes 

Definição dos níveis de gravidade de asma 

Definição dos fenótipos mais comuns de asma 

2. Classificação 

Estatística Internacional 

de Doenças e Problemas 

relacionados à saúde 

(CID-10) 

3. Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e 

Problemas relacionados à saúde 

(CID-10) 

Sem alterações 

3. Diagnóstico 4. Diagnóstico 

Inclui parâmetros para teste de broncoprovocação, não 

presentes no PCDT 2013 

Adição dos subtópicos "Investigação da sensibilização 

IgE específica" (seção 3.1.4) e "Critérios para 

identificação de asma eosinofílica" (seção 3.1.5) para 
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diagnóstico em adultos 

4. Critérios de inclusão 5. Critérios de inclusão 

Inclui pacientes com quatro ou mais anos de idade, 

enquanto PCDT 2013 incluía pacientes maiores de 5 

anos 

Adição dos subtópicos "Para tratamento com 

omalizumabe" (seção 4.1) e "Para tratamento com 

mepolizumabe" (seção 4.2) 

5. Critérios de exclusão 6. Critérios de exclusão 

Retira a exclusão por tabagismo atual e predomínio de 

doença pulmonar obstrutiva crônica, presentes no 

PCDT 2013 e adiciona outros critérios para exclusão 

6. Casos especiais  7. Casos especiais 

Retira informações de asma ocupacional presentes no 

PCDT 2013 

Adiciona informações no subtópico "Idosos" (seção 6.3) 

7. Tratamento 8. Tratamento 

Adição do subitem "Etapas de tratamento" (seção 

7.2.2) para o tratamento farmacológico da asma 

Adição do subitem “Etapas para prescrição de 

imunobiológico” (seção 7.2.3) para o tratamento 

farmacológico da asma 

Adição de dois medicamentos no subtópico 

"Fármacos" (seção 7.3): omalizumabe e mepolizumabe 

Adição do omalizumabe e mepolizumabe em 

"Esquemas de administração" (seção 7.4) 

8. Monitoramento 9. Monitorização 

Exclusão do subtópico "Efeitos adversos"  presente no 

PCDT 2013 

Adiciona informações para o monitoramento da 

terapia com omalizumabe e mepolizumabe 

9. Gestão e controle 

10. 

Regulação/Controle/Avaliação 

pelo gestor 

Item reescrito 

10. Termo de 

Esclarecimento e 

Responsabilidade - TER 

10. Termo de Esclarecimento e 

Responsabilidade - TER 
Item reescrito 

Fonte: Elaboração própria 

As maiores alterações de conteúdo entre as duas versões do PCDT estão relacionadas 

ao tratamento farmacológico da asma. O PCDT atualizado divide a farmacoterapia em cinco 

etapas principais além de recomendar novos medicamentos para o tratamento da asma 

grave, o omalizumabe e o mepolizumabe. O medicamento recomendado pelo PCDT de 2013 

para o tratamento da asma intermitente é o beta-2-agonista de curta ação  (SABA), 
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enquanto a primeira etapa do gerenciamento farmacológico recomendado do PCDT de 2021 

traz como indicação preferencial a associação entre baixas doses de corticosteróide inalado 

(CI) e formoterol de resgate. O escalonamento do tratamento é similar entre os dois 

documentos, aumentando progressivamente as doses de CI e o associando à beta-2-agonista 

de longa ação (LABA) e SABA (39,40).  

Foram encontradas discrepâncias nas recomendações sobre os parâmetros 

confirmatórios e/ou sugestivos para o diagnóstico de asma entre as duas versões do PCDT. 

Enquanto a versão anterior do PCDT (2013) recomenda valores > 80% como indicativo para o 

diagnóstico, o documento atualizado (2021) orienta a considerar valores entre 0,75 e 0,8. A 

versão do PCDT de 2013 (40), além do valor previamente citado, também sinaliza que uma 

variação de VEF1 de 7% do previsto e ≥200mL em valor absoluto como teste positivo. 

Nenhuma das versões do PCDT recomenda o teste FeNO para diagnóstico de asma. 

No tópico de gerenciamento não farmacológico, a versão anterior do PCDT de asma 

(2013) (40) recomenda a redução de exposição a fatores desencadeantes, como alérgenos e 

irritantes respiratórios. Essa recomendação foi retirada na atualização do PCDT (39). 

A classificação de gravidade da asma é dividida em intermitente e persistente no 

PCDT de 2013 (40), sendo que o tipo persistente é subdivido em leve, moderado, grave e 

exacerbação. Na atualização do PCDT, a gravidade da asma passa a ser relacionada com as 

etapas de tratamento farmacológico, classificada como leve, correspondente às etapas 1 e 2 

do tratamento farmacológico, moderada na etapa 3, e como grave para as etapas 4 e 5 (39). 

O conteúdo comparado em relação às recomendações das DCs internacionais e entre 

as duas versões do PCDT de asma é apresentado no apêndice C. 

5.4.3 Avaliação de discrepâncias entre o  texto do PCDT de 2021 e recomendações de 

DCs de alta qualidade metodológica 

Sete dos oito documentos que apresentam recomendações para o diagnóstico da 

asma, estabelecem que o mesmo deve ser baseado no histórico e sintomas do paciente e 

em testes objetivos de função pulmonar (39,40,59,60,63–65,67). Apesar disso, os testes 

recomendados e os valores de referência para a confirmação do diagnóstico de asma variam 

entre as DCs de alta qualidade metodológica e a última versão do PCDT de asma. As 
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recomendações gerais das DCs de alta qualidade e das duas versões do PCDT de asma são 

apresentadas no apêndice C. 

A diretriz NICE (65) apresenta parâmetros superiores a 70% como  valores positivos 

para o teste de  VEF1/CVF, enquanto tanto o PCDT atualizado como o GINA (59) estabelecem 

valores entre 0,75 e 0,80 como valores positivos para o mesmo teste.  

Para o critério do teste de reversibilidade ao broncodilatador, há um consenso entre 

o PCDT publicado em 2021 (39) e as DCs GINA (59) e NICE (65) de que um aumento no VEF1 

>12% e >200mL em relação ao valor basal são indicativos do diagnóstico de asma. A diretriz 

VA/DoD (67) afirma que não há evidências suficientes para recomendar a favor ou contra o 

uso de rotina do teste de resposta ao broncodilatador para exclusão do diagnóstico de asma 

na ausência de obstrução de vias aéreas. O GEMA (64), apesar de recomendar formalmente 

a utilização desse exame, não apresenta valores de referência para confirmação do 

diagnóstico.  

O teste de fração óxido nítrico exalado (FeNO) é caracterizado pelo GINA (59) como 

auxiliar para diagnóstico de asma. O parâmetro utilizado pelo GINA como indicativo para 

asma é de > 50 partes por bilhão (ppb), enquanto o NICE (65) recomenda valores > 40 ppb. 

Há concordância entre o PCDT de 2021 e as DCs GINA (59), NICE (65) e GEMA (64) sobre a 

variação do PFE indicativa do diagnóstico de asma. Todos esses documentos recomendam 

valores PFE ≥ 20% como sugestivo para asma. Para o teste de broncoprovocação, a versão 

atualizada do PCDT (39)  e o GINA (59) indicam uma queda ≥ 20% do valor basal do VEF1 

com dose padrão de metacolina ou histamina ou valores ≥ 15% em teste com 

hiperventilação para o diagnóstico. 

Assim como o PCDT de 2021, as DCs GINA (59), SIGN (63) E NAEPP (60) não 

recomendam a prevenção contra alérgenos como estratégia geral ou primária do manejo da 

asma. Ainda, segundo o GINA, há evidências limitadas sobre o benefício de estratégias de 

prevenção contra alérgenos, ácaros domésticos e animais de portaria estimação para 

pacientes sensibilizados (59) . A diretriz SIGN não recomenda que esses métodos sejam 

utilizados como rotina (63) e o NAEPP recomenda condicionalmente esses procedimentos 

apenas para pacientes sensibilizados (60). 
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Como citado anteriormente, o PCDT atualizado de asma passa a dividir o tratamento 

farmacológico em cinco etapas principais. Tanto as etapas como os medicamentos 

recomendados para o gerenciamento farmacológico da asma, são semelhantes entre o PCDT 

de 2021 e a diretriz GINA (59). Entre todos os documentos incluídos na comparação de 

etapas do tratamento, o NICE é o único que recomenda apenas SABA como primeiro passo 

do gerenciamento farmacológico, enquanto o restante dos documentos, incluindo o PCDT 

atualizado, recomendam CI como medicamento de primeira linha para o tratamento de 

manutenção da asma no primeiro passo do tratamento. O SABA, em geral, é recomendado 

como medicamento de alívio para casos de exacerbação. As etapas de tratamento 

subsequentes recomendam doses variáveis de CI associado, geralmente, a LABA ou 

antagonista de receptores de leucotrienos (ARLT). O número total de etapas do tratamento 

varia entre 5 e 7 e as últimas etapas priorizam altas doses de CI associado a LABA e terapia 

adicional. As DCs SIGN (63) e NICE (65) recomendam a prescrição de ARLT e teofilinas como 

opções de terapias adicionais. O SIGN indica ainda o tiotrópio como opção terapêutica. A 

diretriz GINA recomenda para essa mesma etapa a adição de tiotrópio, azitromicina, 

corticosteróides orais, termoplástica brônquica ou anticorpos monoclonais. As 

recomendações de terapia para diferentes etapas de tratamento são mostradas no quadro 

4. 

Quadro 4 -  Etapas de tratamento farmacológico para DCs de alta qualidade metodológico e para a versão do 

PCDT de asma publicado em 2021 

 PCDT 2021 GINA 2020 SIGN 2019 NICE 2020 NAEPP 2020 
GEMA 
2020 

Etapa 1 

CI em doses 
baixas + 

formoterol OU 
CI em doses 

baixas + SABA 
quando 

necessário 

Quando 
necessário: 

combinação CI 
em doses 
baixas + 

formoterol  

Quando 
necessário: 
combinação 
CI em doses 

baixas + SABA 

SABA 
quando 

necessário 
* 

SABA OU  
CI + 

formoterol 
OU 
CI + 

salbutamol 
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Etapa 2 

CI + SABA 
diário em 

doses baixas 
OU 
CI + 

formoterol  
quando 

necessário 

CI em doses 
baixas diárias + 
SABA quando 
necessário OU 

Quando 
necessário: 

combinação CI 
em doses 
baixas + 

formoterol 

CI em doses 
baixas + SABA  

quando 
necessário 

CI em doses 
baixas + 

SABA 

CI em doses 
baixas 

diárias + 
SABA 

quando 
necessário 

CI em dose 
baixa OU 

CI em dose 
baixa + 
ARLT 

Etapa 3 

CI em doses 
baixas + LABA 
diário + SABA 
de resgate OU 

CI em doses 
baixas + 

formoterol  

CI em doses 
baixas + LABA + 
SABA quando 
necessário OU 

CI em doses 
baixas + 

formoterol  

CI em doses 
baixas + LABA 
- em regime 

MART 

CI em doses 
baixas + 

ARLT 

Quando 
necessária: 
combinação 

CI + SABA 

CI em dose 
baixa + 

LABA OU  
CI em dose 

baixa + 
ARLT 

Etapa 4 

CI em doses 
médias + 

LABA diário 
em dose fixa + 

SABA de 
resgate 

CI em doses 
baixas + 

formoterol 
(manutenção e 

quando 
necessário) OU 

CI em doses 
médias + LABA 
+ SABA quando 

necessário 

CI em doses 
médias + 
LABA OU 

CI em doses 
baixas + LABA 

+ ARLT 

CI em doses 
baixas + 

LABA (com 
ou sem 
ARLT) 

Diário e 
quando 

necessário: 
combinação 

de CI em 
doses 

médias + 
formoterol 

CI em dose 
média + 
LABA ou 

CI em dose 
média + 

ARLT 

Etapa 5 

CI em doses 
altas + LABA 

diário em 
dose fixa ou + 
SABA resgate 

+ avaliar 
terapia 

adicional 

CI em doses 
altas + LABA + 

terapia 
adicional* 

CI em doses 
altas + LABA  

OU  
CI em dose 

média + LABA 
+ terapia 
adicional 

CI em doses 
baixas + 

LABA (MART) 
- com ou 
sem ARLT 

CI em doses 
média + 
LABA + 
LAMA + 

SABA 
quando 

necessário 

CI em dose 
alta + LABA 

ou 
CI em dose 
alta + LABA 
+ tiotrópio 

Etapa 6 - - - 

CI em doses 
médias + 

LABA (MART) 
- com ou 
sem ARLT 

OU 
CI em doses 

médias + 
LABA + SABA 

*  

CI em 
doses altas 

+ LABA + 
anticorpo 

monoclonal 
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Etapa 7 - - - 

CI em doses 
altas + LABA 

+ SABA + 
terapia 

adicional 

- - 

Abreviações: ARLT, antagonista de receptores de leucotrienos; CI, corticosteroide inalado; LABA, beta-2-
agonista de longa ação; LAMA, antagonista antimuscarínico de longa ação; MART, maintenance and 
reliever therapy (regime de terapia com combinação CI + LABA em um único inalador); SABA, beta-2-
agonista de curta ação 
* : Não revisado pela atualização de 2020 da diretriz NAEPP 
- : Diretriz não possui recomendação para essa etapa do tratamento 

Fonte: Elaboração própria 

 

Algumas das terapias adicionais recomendadas nas últimas etapas do gerenciamento 

farmacológico como tratamento para asma grave são os anticorpos monoclonais. A DCs 

SIGN (63) e GEMA (64) recomendam o uso de omalizumabe, mepolizumabe, reslizumabe e 

benralizumabe, enquanto o GINA (59), além desses, ainda recomenda a prescrição do 

dupilumabe em alguns casos. O omalizumabe foi avaliado pela Conitec para incorporação no 

SUS pela primeira vez em 14 de maio de 2012. A decisão de não incorporação do 

medicamento gerou a Portaria SAS/MS no 603 (41), de 21 de julho de 2014 , alterando o 

PCDT publicado em 2013 (40), que passa a não recomendar esse medicamento para o 

tratamento de asma. Na versão atualizada do PCDT (39), o omalizumabe foi novamente 

avaliado pela Conitec, dessa vez para o tratamento da asma alérgica grave não controlada 

apesar do uso de CI associado a um LABA. Apesar da recomendação preliminar recomendar 

a não incorporação do omalizumabe no SUS para essa indicação, a recomendação final, após 

consulta pública, foi favorável à incorporação. O mesmo aconteceu com o mepolizumabe, 

incorporado pela Conitec apenas depois de contribuições de consulta pública. Tanto o 

mepolizumabe quanto o omalizumabe são recomendados como terapias adicionais para o 

tratamento de asma grave no PCDT publicado em 2021. Outras tecnologias, como o 

triotrópio e benralizumabe, recomendados pelas DCs de alta qualidade metodológicas, não 

foram incorporadas pela Conitec e não são recomendadas pela versão atualizada do PCDT. O 

mesmo ocorre em relação à associação em spray da combinação de formoterol e 

budesonida, não incorporada pela Conitec. 
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6. DISCUSSÃO 

6.1 Avaliação da qualidade metodológica 

Todas as DCs consideradas como de alta qualidade metodológica, com exceção do 

GINA, que é uma iniciativa global, foram elaboradas por países de alta renda, segundo dados 

do Banco Mundial (69). Deve-se lembrar, entranto, que a diretriz adaptada elaborada pelo 

Instituto Mexicano del Seguro Social (61), instituição do México, país de renda média-alta, 

também alcançou os critérios de qualidade estabelecidos neste estudo. Os PCDTs 

desenvolvidos pelo Ministério da Saúde do Brasil, um país de renda média-alta, não 

alcançaram os critérios para serem considerados como de alta qualidade. A versão de 2013 

ficou mais distante desse critério em relação à publicada em 2021, que só não alcançou essa 

classificação devido a redução no escore do domínio 6 diante da falta de informação sobre 

manejo de conflitos de interesse. No entanto, apesar de não estar descrito no documento, 

sabe-se que a elaboração de PCDTs envolve declarações de conflitos de interesse de todos 

os envolvidos por meio do preenchimento de formulários indicados pela própria Conitec 

(37,70). Assim, considerando que esse é um processo padrão, a falta de informações sobre o 

manejo de conflitos de interesses sugere falha no relato do documento e não no processo 

metodológico. Isso mostra a necessidade da definição de critérios mínimos que devem estar 

presentes no relato de diretrizes, promovendo a descrição detalhada de informações 

metodológicas sobre o processo de elaboração e aumentando a transparência do 

documento. 

Ao analisar a evolução metodológica das duas versões do PCDT de asma através dos 

escores dos domínios do AGREE II, observa-se que houve um aumento considerável na 

pontuação do domínio 3, que avalia o processo metodológico de elaboração da diretriz. Da 

mesma forma, os domínios 1 (escopo e finalidade), 2 (envolvimento das partes interessadas) 

e 5 (aplicabilidade) apresentaram melhora em seus escores. Esse aumento considerável no 

domínio 3 segue a tendência de DCs internacionais e é alcançada através da inclusão de 

descrição detalhada da metodologia adotada, com maior transparência e rigor metodológico 

(71). O PCDT de 2021 inclui, de fato, estratégia de busca da literatura, pergunta de pesquisa 
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bem estabelecida e alguns critérios de seleção de evidência, o que interfere positivamente 

na escore do domínio.  

Segundo Armstrong et al. (2017), o domínio do instrumento AGREE II que apresentou 

o grau mais significativo de melhora entre DCs nas duas últimas décadas foi o domínio 6 – 

independência editorial (71). Essa melhora entra em conflito com o encontrado na 

comparação entre as duas versões do PCDT, que diminuiu  de 42% para 19%. O domínio 6 

avalia os possíveis vieses decorrentes de conflitos de interesse. O enfraquecimento do 

domínio pode ser explicado pela alteração da estrutura do documento, que em 2013, além 

de ser apresentado como Portaria, também foi publicado pelo Ministério da Saúde no 

formato de caderno e incluía informações mais detalhadas a respeito do financiamento do 

documento e da declaração de conflitos de interesse do painel elaborador (35,70,71). Como 

mencionado anteriormente, o PCDT atualizado possui uma lacuna de informações sobre o 

manejo de conflitos de interesse, sugerindo uma falha no relato do documento.  

Cabrera et al. (2019), em uma revisão sistemática que analisou DCs elaboradas por 

países da América Latina e Caribe que utilizaram a metodologia Grading of 

Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE), mostram que esses 

países têm desenvolvido estratégias para agregar qualidade, uso eficiente de recursos e 

segurança na assistência à saúde à suas diretrizes mas que ainda enfrentam dificuldades 

históricas na formulação de recomendações, como baixo rigor metodológico, abordagem 

não sistemática e procedimentos imprecisos para busca, seleção e classificação de 

evidências. Segundo esse estudo, entre os pontos fracos dessas DCs estão falta de 

transparência, rigor e objetividade metodológica, não inclusão de preferência de pacientes, 

descrição inadequada da estratégia de busca e imprecisão na formulação das 

recomendações (74). Esses apontamentos corroboram com o estudo de Franco et. al (2020), 

que além de sugerir as mesmas deficiências, ainda aponta um esforço progressivo, embora 

lento, por parte dos países de baixa e média renda para ajustar suas DCs aos padrões 

adotados pelos países de alta renda, passando a substituir a adoção de DCs internacionais ou 

estrangeiras para elaborar suas próprias (75). 
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Em  uma revisão sistemática, Acuña-Izcaray et al. (2013), identificaram e avaliaram, 

por meio do AGREE II, 18 DCs internacionais com recomendações para o diagnóstico e 

tratamento de asma de crianças, adolescentes ou adultos (76). Ao estabelecer uma 

comparação, verifica-se que no presente estudo foram identificadas sete DCs internacionais 

a mais para avaliação de qualidade, mesmo que a revisão publicada em 2013 definisse 

critérios de seleção mais amplos, sugerindo um aumento na quantidade de diretrizes 

publicadas. Ainda, uma comparação por domínios indica que os domínios 5 e 6 permanecem 

como os piores na avaliação, enquanto o domínio 1 obteve o maior aumento de escore, 

passando de um escore médio de 44,1% na revisão de 2013, para uma mediana de 81% 

nesse estudo.  

Uma análise por domínios revela que, de forma geral, DCs desenvolvidas por grupos 

ou instituições governamentais obtêm melhores escores nos domínios “escopo e finalidade”, 

“envolvimento das partes interessadas” e “aplicabilidade” (71). Isso ocorre porque essas 

agências possuem mais recursos quando comparadas a outros grupos elaboradores, além de 

possuírem meios para definir políticas de implementação de DCs (71,77). Além disso, como 

dinheiro público é utilizado para o financiamento desses órgãos governamentais, há certa 

necessidade de incluir o público nesse processo (71). Por outro lado, DCs desenvolvidas por 

sociedades médicas são menos recomendadas e estão associadas a uma avaliação geral 

insatisfatória (71,78).  

6.2 Comparação de recomendações 

A comparação entre DCs de alta qualidade e os PCDTs de asma permite afirmar que 

há mais semelhanças do que discrepâncias entre os assuntos abordados nesses documentos. 

As recomendações apresentam maior variabilidade sobre testes diagnósticos e etapas de 

tratamento farmacológico. Em comparação com a versão antiga, o PCDT atualizado possui 

novas alternativas terapêuticas que estão de acordo com aquelas recomendadas pelas DCs 

de alta qualidade metodológica.  

A DC mais abrangente foi o GINA, que deixou de apresentar apenas um item 

específico para discussão do monitoramento da asma. Essa é uma diretriz internacional que 

possui escopo e objetivos mais abrangentes em relação às DCs de alta qualidade 

direcionadas para um país ou região específica e aos próprios PCDTs, e busca prover uma 
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estratégia global para o tratamento da asma. Essa iniciativa internacional minimiza confusão 

entre os usuários de DCs, que não precisam escolher entre vários documentos, e evita 

duplicação de esforços na elaboração de diretrizes. Por outro lado, apresenta limitações 

inerentes de DCs internacionais, que deixam de considerar, por exemplo, variações de 

sistemas de saúde, recursos, preferências dos pacientes, custos e disponibilidade de terapias 

(31). O PCDT de 2021, apesar de menos abrangente em relação aos tópicos analisados nesse 

estudo, é um documento de caráter nacional, no qual as perguntas de pesquisa foram 

formuladas apenas em caso de incerteza clínica ou quando a tecnologia em questão não 

estava incorporada ao SUS. Outras DCs com recomendações para um contexto regional 

particular apresentaram o mesmo padrão, considerando seus sistemas de saúde, 

medicamentos disponíveis ou apenas perguntas de pesquisas específicas, como no caso do 

NAEPP.  

No passado, o diagnóstico de asma era realizado, principalmente, com base nos 

sintomas apresentados pelo paciente (79). De forma geral, as DCs atuais de alta qualidade e 

o PCDT de asma publicado em 2021 recomendam que o diagnóstico de asma considere o 

histórico do paciente, os sintomas apresentados por ele e testes objetivos de função 

pulmonar. Apesar disso, esses documentos apresentam diferenças entre si no que diz 

respeito aos parâmetros utilizados para confirmar ou aumentar a probabilidade do 

diagnóstico de asma. Isso se deve, provavelmente, à falta de padrão ouro entre os testes 

objetivos para o diagnóstico da asma (80). Ainda, a especificidade e sensibilidade dos testes 

de função pulmonar dependem diretamente da gravidade e do controle da asma e se o 

paciente está ou não recebendo tratamento no momento do teste (55).  

Testes de reversibilidade das vias aéreas possuem alta especificidade, mas, por outro 

lado, apresentam baixa sensibilidade para o diagnóstico de asma. Muitos pacientes 

apresentam função pulmonar normal ou quase normal e, para esses casos, testes de 

broncoprovocação são indicados para confirmar o diagnóstico. Por outro lado, testes de 

hiperresponsividade das vias aéreas são muito sensíveis mas não específicos (80).  

Dados epidemiológicos sugerem que, no Brasil, muitos pacientes não possuem o 

diagnóstico apropriado de asma, evidenciando um cenário de subdiagnóstico (TGAR, 2018). 

Aaron et al. (2018), descreve 3 principais fatores relacionados ao  subdiagnóstico de asma: 1) 
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sintomas não relatados pelo paciente, 2) baixa sensibilidade de testes espirométricos e 3) 

status socioeconômico baixo (79). O projeto Detection, Intervention and Monitoring of COPD 

and Asthma, citado por Aaron et al. (2018), mostra que a subnotificação de sintomas 

respiratórios por parte dos pacientes contribui significativamente para o subdiagnóstico de 

asma. Já a utilização única de testes espirométricos para diagnóstico ou exclusão diagnóstica 

pode causar confusão na prática clínica, uma vez que os parâmetros de confirmação para 

asma variam entre as DCs (79). Essa variabilidade foi confirmada através da comparação de 

recomendações entre DCs e os PCDTs de asma e pode ser um dos fatores que contribuem 

para o cenário brasileiro de subdiagnóstico de asma.  

O gerenciamento farmacológico recomendado pelo PCDT de asma publicado em 

2021 é muito semelhante àquele priorizado pela DC GINA. De fato, no apêndice 1 do PCDT 

consta que essa atualização teria sido baseada em três documentos principais – as DCs GINA 

(59) e NICE (65) e o Relatório de Recomendações da Sociedade Brasileira de Pneumologia 

2020 para o tratamento da asma (81). 

A diretriz NICE e a versão antiga do PCDT recomendam o uso de SABA sozinho como 

primeira etapa do tratamento farmacológico para asma, enquanto todos as outras DCs e o 

PCDT de 2021 trazem outras opções farmacológicas, elegendo CIs como medicamentos de 

primeira linha. Segundo o GINA, há evidências fortes de que, mesmo sendo muito eficiente 

para o alívio rápido dos sintomas, o uso de SABA sozinho está relacionado à um aumento de 

risco de morte e cuidados urgentes, mesmo que o paciente apresente um bom controle de 

sintomas. Para as etapas seguintes, houve um consenso entre essa mesma versão do PCDT e 

as DCs de alta qualidade, que recomendam o aumento gradual da dose de CI e sua 

associação com SABA, LABA e ARLT, de acordo com a gravidade da asma e controle de 

sintomas. Para as últimas etapas, recomenda-se doses altas de CI, associado a um ou mais 

medicamentos citados anteriormente, e terapias adicionais. 

Terapias adicionais são prescritas para pacientes que, apesar da técnica inalatória 

correta e da boa adesão ao tratamento, continuam apresentando exacerbações ou sintomas 

persistentes (59). Entre as alternativas terapêuticas para adição nas últimas etapas de 

tratamento está o tiotrópio. Esse é um anticolinérgico com grande afinidade pelos 

receptores muscarínicos envolvidos na contração do músculo liso, inflamação e secreção de 
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muco das vias aéreas (82). Agentes muscarínicos são considerados uma alternativa aos beta-

2-agonistas para o tratamento da asma e sua eficácia e segurança tem sido investigada e 

comprovada nos últimos anos (83–85). Apesar de ser recomendado pelas diretrizes GINA E 

SIGN, a atualização do PCDT não apresenta recomendações sobre esse medicamento.  

A solicitação de avaliação do brometo de tiotrópio para incorporação no SUS foi 

realizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde 

(SCTIE/MS) para o tratamento da asma moderada e grave em pacientes adultos e crianças 

maiores de 6 anos. No Relatório de Recomendação referente à essa avaliação, a Conitec 

indica que a literatura “dá suporte ao uso do tiotrópio como um complemento ao padrão de 

tratamento em pessoas com asma moderada a grave, com controle inadequado da doença”. 

Para a população adulta, a qualidade das evidências foi considerada alta para desfechos 

como função pulmonar, qualidade de vida, controle de sintomas e efeitos adversos e 

sugerem que o tiotrópio é eficaz na melhora da função pulmonar (86). Em contrapartida, 

segundo o Relatório para Sociedade, os benefícios clínicos do tiotrópio seriam poucos e não 

há evidências suficientes que demonstrem que esse tratamento é superior àquele já 

disponível no SUS – combinação LABA + CI, sendo que sua incorporação resultaria em grande 

impacto orçamentário para o sistema de saúde (87). Dessa forma, a Conitec optou pela não 

incorporação da tecnologia no SUS. 

A avaliação da associação de formoterol e budesonida na apresentação spray 

também teve decisão negativa por parte da Conitec. Os aerossóis pressurizados (sprays) 

foram os primeiros dispositivos portáteis multidoses, capazes de administrar medicamentos 

únicos e combinados (88,89) . No Brasil, essa apresentação seria uma alternativa para 

pacientes com dificuldade de inspiração, uma vez que as apresentações disponíveis no SUS 

para essa combinação são em cápsula e pó inalante (40). As evidências encontradas através 

da avaliação de tecnologias da Conitec para comparação de eficácia e segurança das 

apresentações spray e pó seco da associação em questão, sugerem desfechos semelhantes 

em relação a função pulmonar, qualidade de vida, exacerbações e hospitalizações. Não 

foram encontradas diferenças no perfil de segurança (90). Contribuições de consulta pública 

sobre essa avaliação se referiram, em maior parte, à dificuldade apresentada por crianças, 

idosos, pessoas com problemas cognitivos ou comorbidades neurológicas na utilização de 
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inaladores de pó seco, que exige coordenação motora, condições físicas e capacidade 

inalatória satisfatória. Apesar disso, segundo a Conitec, não foram apresentados trabalhos 

que comprovassem esse efeito (91).  

Os anticorpos monoclonais também foram recomendados como alternativas 

terapêuticas para a última etapa do tratamento farmacológico da asma. Esses agentes 

biológicos atuam na redução da resposta inflamatória da asma, mais especificamente na via 

eosinofílica. O omalizumabe foi o primeiro anticorpo monoclonal aprovado para o 

tratamento da asma e é indicado para pacientes com asma moderada a grave. De forma 

geral, o mepolizumabe, reslizumabe e benralizumabe são agentes biológicos que devem ser 

utilizados como terapia adjuvante ao tratamento da asma não controlada em pacientes com 

eosinofilia apesar do uso de doses altas ou médias de CI. As diferenças de indicação entre 

eles estão relacionadas ao mecanismo de ação, apresentação (injeção subcutânea ou 

infusão intravenosa), e condições do paciente – idade, histórico e tratamento. O 

dupilumabe, apesar de recomendado apenas pelo GINA, também funciona como terapia 

complementar administrada por injeção subcutânea (92,93) . 

No Brasil, ainda há poucos biológicos para asma incorporados e disponíveis no SUS. 

Antes de ser incorporado pela Conitec em 2019 para o tratamento da asma alérgica grave 

não controlada apesar do uso de CI associado a LABA (94), o omalizumabe já havia sido 

rejeitado duas outras vezes pela Comissão. A primeira vez, em 2013, foi demandado para o  

tratamento da asma alérgica grave não controlada mesmo com a adição de CO e teve sua 

incorporação recusada pois, segundo a Relatório de Recomendação, “os estudos 

apresentados até o momento não comprovam a eficácia do omalizumabe na indicação 

proposta pelo demandante” (95). Já em 2016, a decisão pela não incorporação do 

omalizumabe para o tratamento da asma alérgica grave não controlada com uso de média 

ou alta dose de CI associado a LABA se deu, entre outros motivos, pelo fato dos estudos 

publicados sobre o uso de omalizumabe em pacientes graves não demonstrarem a eficácia 

do medicamento frente ao placebo e pelo fato do medicamento ser considerado pouco 

custo-efetivo e com um elevado impacto orçamentário (96).  

A resistência pela incorporação de anticorpos monoclonais também pode ser 

observada quando analisamos os casos do mepolizumabe e benralizumabe para o 
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tratamento da asma grave refratária em pacientes com idade de 18 anos ou mais. Na 

avaliação, a Conitec afirma que esses medicamentos estão relacionados a redução de 

exacerbações, hospitalizações e admissão em emergências para pacientes com asma 

eosinofílica grave mas que, mesmo apresentando maior efetividade quando comparado ao 

cuidado padrão, ambos são mais custosos e com alto impacto orçamentário. A 

recomendação preliminar da Conitec foi desfavorável à incorporação (97). As contribuições 

da consulta pública sugeriram a alteração da população de indicação dos medicamentos, 

que passaria de “pacientes adultos com asma alérgica grave não controlada com associação 

de dose alta CI + LABA com ou sem corticoide oral” para “pacientes com asma eosinofílica 

grave”, e ainda alertaram para um possível erro na estimativa de impacto orçamentário 

decorrente da população considerada no estudo (98). Essas contribuições foram acatadas 

pela Conitec que decidiu pela incorporação do mepolizumabe para o tratamento de 

pacientes com asma eosinofílica grave refratária. O benralizumabe, entretanto, recebeu uma 

recomendação negativa que, segundo a Conitec, foi embasada no preço elevado da 

tecnologia e na ausência de estudos que tenham comparado esses dois medicamentos 

quanto à eficácia e segurança (99).  

É importante ressaltar que os anticorpos monoclonais possuem um papel 

significativo no impacto da doença, tanto para o paciente como para o sistema de saúde, e 

tem grande potencial na redução da morbimortalidade por asma. Entretanto, a 

disponibilidade de anticorpos monoclonais para o tratamento da asma está, em maior parte, 

limitada a países de alta renda, enquanto os países de baixa e média renda, como o Brasil, 

não possuem recursos suficientes para a aquisição desses medicamentos, o que reflete no 

manejo e controle inadequado da doença (100). A carência dessas alternativas terapêuticas 

para o tratamento da asma grave, como também é o caso do tiotrópio, gera ônus ao sistema 

de saúde a aos pacientes em função da falta de controle da doença, aumentando, por 

exemplo, de exacerbações, hospitalizações e admissões em emergência, e, 

consequentemente, a morbimortalidade e os recursos em saúde por asma (101). 

A multiplicidade e variabilidade entre documentos norteadores para uma mesma 

doença, seja entre DCs ou PCDTs, pode causar confusão no contexto de atenção primária à 

saúde (102). O processo de tomada de decisão, que deveria ser orientado por esses 
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documentos, passa a ser afetado negativamente pelas recomendações conflitantes e pelo 

uso simultâneo de diferentes diretrizes (75). Colaborações entre instituições, 

governamentais ou não, e sociedades médicas podem evitar tanto a duplicidade de esforços, 

que ocorre ao elaborar vários documentos para o manejo de uma mesma doença, como 

também a variabilidade de recomendações, que causa confusão entre os profissionais de 

saúde. Um exemplo disso é a colaboração NICE/BTS/SIGN, que uniram para elaborar 

conjuntamente um nova diretriz para o manejo da asma crônica em adultos, adolescentes e 

crianças no Reino Unido (103). 

 

7. CONCLUSÃO 

A comparação entre as DCs internacionais e as duas versões do PCDT de asma mostra 

que, mesmo adotando estratégias para melhorar a qualidade metodológica do processo de 

elaboração, o documento brasileiro ainda precisa de aperfeiçoamento. O PCDT de 2021 

apresenta como ponto forte a melhora significativa nos aspectos relacionados ao rigor 

metodológico adotado para sua atualização, expresso pelo aumento no escore do domínio 3. 

Entretanto, a redução do escore do domínio 6, explicada pela falta da descrição de métodos 

para mitigar possíveis vieses decorrentes de interesses conflitantes, demonstra a 

importância da definição de critérios mínimos de informação que devem ser descritos no 

documento para melhorar sua transparência e informar os profissionais da saúde e demais 

usuários sobre o processo de elaboração e atualização de PCDTs. 

Foram encontradas mais semelhanças do que discrepâncias entre o conteúdo da 

versão atual do PCDT de asma e o recomendado pelas DCs internacionais – o que seria 

esperado já que a atualização foi baseada nas DCs GINA e NICE. As discordâncias se 

limitaram aos parâmetros de testes objetivos de função pulmonar utilizados para 

confirmação do diagnóstico de asma e à indicação para o gerenciamento farmacológico da 

asma. A incorporação recente dos medicamentos omalizumabe e mepolizumabe para o 

tratamento farmacológico da asma grave vai de encontro ao recomendado em DCs de alta 

qualidade. Por outro lado, embora duas DCs de alta qualidade recomendem especificamente 

o uso do tiotrópio e três, do benralizumabe, ambos para o tratamento da asma grave, esses 

medicamentos não foram incorporados na atualização do PCDT. 
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APÊNDICE A 

Estratégia de busca no Medline (via Pubmed) e lista de repositórios consultados 

 

Estratégia de busca no 

Medline (via Pubmed) 

 

(((("Guideline" [Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Practice Guideline" [Publication Type] OR "Health 

Planning Guidelines"[Mesh]) OR "Clinical Protocols"[Mesh])) OR ("Consensus Development Conference, NIH" [Publication 

Type] OR "Consensus Development Conference" [Publication Type] OR "Consensus"[Mesh]))) OR "Standard of 

Care"[Mesh])) "Guideline" [Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Practice Guideline" [Publication Type] 

OR "Health Planning Guidelines"[Mesh]) OR "Clinical Protocols"[Mesh])) OR ("Consensus Development Conference, NIH" 

[Publication Type] OR "Consensus Development Conference" [Publication Type] OR "Consensus"[Mesh]))) OR "Standard of 

Care"[Mesh])))) AND ("Asthma"[Mesh] OR Asthmas OR Bronchial Asthma OR Asthma, Bronchial)  

Repositórios 

consultados 

 

Australian Clinical Practice Guidelines (clinicalguidelines.gov.au), Ministério da Saúde do Brasil (saude.gov.br), Canadian 
Agency for Drugs and Technologies in Health (cadth.ca), Canadian Medical Association (cma.ca), Ministerio de Salud de 
Chile (bibliotecaminsal.cl/guias-clinicas-auge/), Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia 
(http://DC.minsalud.gov.co/DC/SitePages/default_DC.aspx), Guidelines International Network (g-i-n.net), Institute for 
Clinical Systems Improvement (icsi.org), ECRI Guidelines Trust (guidelines.ecri.org), Portal GuıaSalud (guiasalud.es), Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network (sign.ac).  
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APÊNDICE B 

Documentos avaliados e escores obtidos pelo instrumento AGREE II 

Documento avaliado Dom 1 Dom 2 Dom 3 Dom 4 Dom 5 Dom 6 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria No 1.317, de 25 de 
novembro de 2013. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Asma. 2013. 

72 36 41 81 33 42 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Portaria Conjunta No 
14, de 24 de agosto de 2021. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Asma. 
2021. 

87 57 65 72 46 19 

Malaysia. Ministry of Health. Clinical Practice Guidelines: Management of Asthma in Adults; 
Medical Development Division, Malaysian Health Technology Assessment (MaHTAS). Malaysia: 
Putrajaya, 2017. 

89 74 82 83 89 25 

NICE. National Institute for Health and Care Excellence (UK). Asthma: diagnosis, monitoring and 
chronic asthma management. London: National Institute for Health and Care Excellence (UK); 
2020 (Guidelines, No. 80).  

85 80 81 83 83 75 

BTS/SIGN. British Thoracic Society Scottish. Intercollegiate Guidelines Network. British guideline 
on the management of asthma. Edinburgh: SIGN; 2019. (SIGN publication no. 158). 

94 89 79 93 61 75 

IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico, tratamiento y prevención de la 
exacerbación de asma en adultos. Ciudad de México, Instituto Mexicano del Seguro Social 
(2017).  

93 43 69 85 31 64 

VA/DoD clinical practice guideline. The Primary Care Management of Asthma Work Group. 
VA/DoD Clinical Practice Guideline for the Primary Care Management of Asthma. 2019;1–156.  

94 83 69 83 38 53 

ICSI. Institute for Clinical Systems Improvement. Health Care Guideline: Diagnosis and 
Management of Asthma (2016).  

85 67 67 81 72 89 

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. GEMA 5.0. Guía Española para el Manejo 
del Asma. 2020. 

81 70 67 83 67 61 

Plaza Moral V, Alonso Mostaza S, Alvarez Rodríguez C, et al. Spanish Guideline on the 
Management of Asthma. J Investig Allergol Clin Immunol. 2016;26 Suppl 1(Suppl 1):1-92.  

72 69 63 74 43 50 

RNAO. Registered Nurses’ Association of Ontario. Adult Asthma Care: Promoting Control of 
Asthma (2nd ed.).Toronto, ON: Registered Nurses’ Association of Ontario, 2017.  

91 67 62 70 58 86 
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Global Initiative for Asthma. GINA. Global Initiative for Asthma: Global strategy for asthma 
management and prevention (Update 2020). 2020;36(6):685–704.  

80 54 62 76 82 72 

Larenas-Linnemann D, Salas-Hernández J, Vázquez-García JC, et al. Guía Mexicana del Asma: 
GUIMA 2017. Mexican Asthma Guidelines: GUIMA 2017. Rev Alerg Mex. 2017;64 Suppl 1:s11-
s128. Spanish. 

83 44 62 70 74 28 

National Asthma Education and Prevention Program (NAEPP)/National Heart Lung and Blood 
Institute (NHLBI). 2020 Focused Updates to the Asthma management guidelines. 2020.  

69 59 59 67 40 50 

National Asthma Council Australia. Australian Asthma Handbook, Version 2.1. National Asthma 
Council Australia, Melbourne, 2020. 

85 72 52 69 38 69 

TOP.Toward Optimized Practice. Asthma Working Group. Chronic asthma clinical practice 
guideline. Edmonton, AB: Toward Optimized Practice. 2018 April. 

70 67 52 78 31 58 

BC. British Columbia Ministry of Health.Guidelines and Protocols Advisory Committee. Asthma 
in Adults – Recognition, Diagnosis and Management. 2015.  

87 39 47 91 40 50 

FitzGerald JM, Lemiere C, Lougheed MD, et al. Recognition and management of severe asthma: 
A Canadian Thoracic Society position statement.Canadian Journal of Respiratory, Critical Care, 
and Sleep Medicine 2017. 199-221. 

89 44 46 57 36 64 

Martínez-García MÁ, Máiz L, Olveira C, Girón RM, de la Rosa D, Blanco M, Cantón R, Vendrell M, 
Polverino E, de Gracia J, Prados C. Spanish Guidelines on the Evaluation and Diagnosis of 
Bronchiectasis in Adults. Arch Bronconeumol. 2018 Feb;54(2):79-87. English, Spanish. doi: 
10.1016/j.arbres.2017.07.015. 

61 37 43 61 32 25 

Ministry of Public Health Qatar. National Clinical Guideline: The Diagnosis and Management of 
Asthma in Adults (2019). 

63 41 42 67 28 42 

Cisneros Serrano C, Melero Moreno C, Almonacid Sánchez C, et al. Guidelines for severe 
uncontrolled asthma. Arch Bronconeumol. 2015 May;51(5):235-46. English, Spanish. 

67 33 40 85 4 25 

Al-Moamary MS, Alhaider SA, Alangari AA, et al. The Saudi Initiative for Asthma - 2019 Update: 
Guidelines for the diagnosis and management of asthma in adults and children. Ann Thorac 
Med. 2019 Jan-Mar;14(1):3-48. 

70 20 38 78 19 19 

Raherison C, Bourdin A, Bonniaud P, et al. Updated guidelines (2015) for management and 
monitoring of adult and adolescent asthmatic patients (from 12 years and older) of the Société 
de Pneumologie de Langue Française (SPLF) (Full length text). Rev Mal Respir. 2016 
Apr;33(4):279-325. 

83 50 31 78 33 44 
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Hoy HM, O'Keefe LC. Practical guidance on the recognition of uncontrolled asthma and its 
management. J Am Assoc Nurse Pract. 2015 Aug;27(8):466-75. 

74 41 26 52 13 31 

NZ Adolescent and Adult Asthma Guidelines. Asthma and Respiratory Foundation NZ 
Adolescent and Adult Asthma Guidelines 2020: a quick reference guide. NZMJ 26 June 2020,  
Vol 133 No 1517. 

57 28 22 69 49 69 

Rothe T, Spagnolo P, Bridevaux PO, et al. Diagnosis and Management of Asthma - The Swiss 
Guidelines. Respiration. 2018;95(5):364-380. 

43 20 22 59 13 0 

Terl M, Sedlák V, Cap P, et al. Asthma management: A new phenotype-based approach using 
presence of eosinophilia and allergy. Allergy. 2017 Sep;72(9):1279-1287. 

69 19 10 56 10 39 
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APÊNDICE C 

Recomendações das DCs de alta qualidade e das duas versões do PCDT para o diagnóstico e manejo da asma 
 

PCDT 2013 PCDT 2021 GINA 2020 SIGN 
2019 

NICE 2020 NAEPP 
2020 

RNAO 
2017 

VA/DoD 
2019 

GEMA 
2020 

Avaliação clínica inicial 

Histórico e/ou testes 
objetivos 

- - ✓ ✓ ✓ - ✓ - ✓ 

Diagnóstico deve incluir: 

Histórico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 

Sintomas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - ✓ 

Testes objetivos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 

 -  VEF1/CVF  (valores para 
testes positivos)  

> 80% 0.75 - 0.80 0.75 - 0.80 - > 0.7 - - - - 

 - Reversibilidade ao 
broncodilatador 

Aumento no 
VEF1 de 
1) 7% do 

previsto e ≥ 
200mL absoluto 

OU 
2) 12% do basal 

e ≥ 200mL 
absoluto 

Aumento no VEF1 
de > 12% e 200mL 

em relação ao 
valor basal 

Aumento no VEF1 
de > 12% e 200mL 

em relação ao 
valor basal 

- Aumento no 
VEF1 de > 12% 

e 200mL em 
relação ao 
valor basal 

- - ✓ ✓ 

 - FeNO - - > 50ppb ✓ ≥ 40 ppb ✓ - - > 40ppb 

 - Variação de pico de fluxo ✓ Diurna: PFE > 10% 
Aumento VEF1 > 

12% e >200mL OU 
>20% do PFE do 

basal após 4 
semanas de 
tratamento 

Diurna: PFE > 10% 
Variação  VEF1 > 
12% e >200mL do 

basal após 4 
semanas de 

tratamento OU 
Variação PFE > 

20% 

✓ PFE > 20% - - - PFE > 
20% 
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 - Teste de 
broncoprovocação 

✓ Queda VEF1 ≥ 20% 
do basal com 

doses padrão de 
metilcolina ou 
histamina ou ≥ 

15% com 
hiperventilação 

Queda VEF1 ≥ 20% 
do basal com 

doses padrão de 
metilcolina ou 
histamina ou ≥ 

15% com 
hiperventilação 

-  valor de PC20 
de 8mg / ml ou 

menos como 
um teste 
positivo. 

- - ✓ ✓ 

Estratégia para gerenciamento não farmacológico 

Parar de fumar ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - ✓ 

Redução de peso - - ✓ ✓ - - - - - 

Exercícios físicos - ✓ ✓ ✓ - - - ✓ - 

Redução da exposição à 
alérgenos 

✓ - x x - x - - - 

Gerenciamento farmacológico 

Medicamento de primeira 
linha 

CI CI CI CI SABA CI - CI CI 

Outras opções de tratamento 

Tiotrópio (anticolinérgicos) x  ⊗ ✓ ✓ - - - - ✓ 

Imunoterapia - ✓ ✓ ✓ - ✓ - - ✓ 

 - Omalizumabe  ⊗ ✓ ✓ ✓ - - - - ✓ 

 - Mepolizumabe - ✓ ✓ ✓ - - - - ✓ 

 - Reslizumabe - - ✓ ✓ - - - - ✓ 

 - Benralizumabe -  ⊗ ✓ ✓ - - - - ✓ 

 - Dupilumabe - - ✓ - - - - - - 

✓: recomendado pela diretriz 
x: não recomendado pela diretriz 
⊗: não incorporado 
-: diretriz não possui recomendação sobre o tema 

 

 

 


