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ASMA NOTURNA

Uma das constatações mais claras na prática clínica da asma brônquica é o
fato de que os sintomas noturnos são muito comuns e importantes, acometendo
aproximadamente dois terços dos asmáticos. Mais de 90% dos episódios de dispnéia
ocorrem durante a noite. Freqüentemente, há crises noturnas graves. Outras vezes,
são leves, com sintomas como dispnéia, tosse, expectoração e sibilos sem maior
gravidade, porém incômodos, a ponto de provocar o despertar no meio da noite.
Alguns pacientes só apresentam esses sintomas noturnos, permanecendo bem durante o dia. Nos asmáticos perenemente sintomáticos costuma haver nítida piora à
noite.
Caracteristicamente, os fatos relatados costumam ocorrer em torno das 4 horas
da madrugada, quando a queda do fluxo expiratório é mais pronunciada. Alguns
pacientes apresentam seus sintomas noturnos de forma cronométrica, e são estes,
muitas vezes, os que acordam de madrugada. Outros, provavelmente, com fenômenos
patológicos menos intensos, não chegam a acordar à noite e só se apresentam sintomáticos pela manhã, ao despertar, fato este que é conseqüência dos fenômenos obstrutivos da madrugada e que persistem até o amanhecer, embora menos pronunciados.
Todos os pacientes que apresentam piora da síndrome obstrutiva pela manhã, geralmente com dispnéia, tosse e sibilos, são chamados de morning dippers por causa da
piora (dip = mergulho) matinal da função pulmonar que pode ser detectada. Esse
fenômeno, embora pouco pronunciado em alguns casos, costuma ser muito freqüente,
é patente em certos pacientes e pode ser prevenido ou muito atenuado com o uso
judicioso de broncodilatadores de ação prolongada. Embora todos esses fenômenos
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da asma noturna ocorram mais claramente em doentes que passam a noite acordados,
são também observados naqueles que, encontrando-se dormindo, acordam como efeito dessas alterações. Ballard e colaboradores observaram que havia aumento de
duas vezes na resistência das vias aéreas quando os pacientes estavam dormindo.
A maior ou menor facilidade em tratar essas alterações e esses sintomas pode
ser crucial na conduta do caso, pois evitar alterações impostas à continuidade do
sono é fundamental na conservação de sua arquitetura em padrões adequados. Esse
aspecto pode apresentar-se até como o de mais difícil equacionamento terapêutico ,
mesmo com o controle diurno sendo feito de forma adequada.
Cochrane e Clark relatam que 68% das mortes provocadas por asma em pacientes
adultos ocorreram entre meia-noite e 8 horas da manhã, e Hetzel e colaboradores
acharam que oito em dez paradas respiratórias ocorridas em asmáticos foram observadas entre meia-noite e 6 horas da manhã. Esses dois trabalhos trazem à baila um
tema extremamente importante: além de piorar à noite, a asma pode causar morte
nesse período. Com isto, aumenta muito a importância do fenômeno da asma noturna, destacando-se o problema da falta de alerta devida à própria situação do sono.
Além do mais, Robertson relata que as mortes por asma vêm aumentando no mundo
todo, com a grande maioria dos casos ocorrendo no período noturno.
Um excelente estudo conduzido por Margaret Turner-Warnick com 7.729 pacientes na Inglaterra mostra a magnitude do problema da asma noturna. Setenta e
quatro por cento dos pacientes acordavam no meio da noite ao menos uma vez na
semana; em 64%, tal fato ocorria em pelo menos três noites na semana e 38% acordavam todas as noites com sintomas asmáticos.
Delthlefsen e colaboradores mostraram que 94% dos 1.631 episódios de dispnéia
que ocorreram no seu estudo de 3.129 pacientes o fizeram no período de 22 horas a
7 horas da manhã, com nítida predominância às 4 horas da madrugada.
MAIMONIDES

o primeiro a descrever o fenômeno da asma noturna foi Maimônides (1135 1204). Este personagem, pela multiplicidade de sua ação e pela importância de
seu trabalho, merece rápida digressão, com comentários breves sobre sua influência. Nascido em Córdoba, no Califado de Granada, último bastião da civilização
islâmica na Península Ibérica, o rabi Moisés Bem Maimon (Maimonides) era judeu ,
firmando-se como filósofo e médico, tendo sido um dos mais importantes pensado res do judaísmo na Idade Média. Escreveu o livro teológico Mishné Torah que teve
e tem grande influência na religião judaica. Outro livro, Guia dos Desgarrados é
lido e apreciado por pessoas de todas as religiões, dada a amplidão de seus conceitos que não se prendem apenas ao judaísmo, sendo comentários gerais e aplicáveis
a toda humanidade.
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Dos livros médicos de Maimônides, o que mais nos interessa no momento é o
Tratado de Asma. Lembre-se que 'asma' não tinha, no século XII, exatamente o
mesmo sentido que hoje. Sem dúvida, estava centrada no sintoma dispnéia, mas
incluía uma série de outras situações, embora o que devesse predominar mesmo
fosse o que hoje conceituamos como asma propriamente dita. E isso tudo porque o
conceito já era restritivo naquela época - dispnéia de início súbito. O Tratado de
Asma é, na verdade, um livro sobre higiene e dietética, com inspiração galênica.
Começa por uma dedicatória solene ao filho do sultão Saladino II do Egito, que
sofria de asma noturna e estava, àquela época, em torno dos 40 anos. Tomamos,
então, conhecimento de um paciente que acordava à noite com dispnéia importante.
Essa doença chamava-se, em árabe da época, alrabou. O sultão tinha solicitado a
Maimonides que escrevesse sobre esse mal, incluindo conselhos higieno-dietéticos,
tão valorizados pela civilização árabe. E assim é o livro - uma coletânea de conselhos de higiene e de prescrições dietéticas. O interessante é que o estilo da coletânea
é epistolar: é, na verdade, uma série de cartas que Maimonides escreve a seu paciente.
No livro de 13 capítulos, o décimo primeiro e o décimo segundo rezam sobre
o tratamento da asma, dos métodos terapêuticos a empregar antes, durante e após
a crise.
EVOLUÇÃO DE CONCEITOS E VISÃO MODERNA DA ASMA NOTURNA

Maimonides atribuía a asma a uma 'constipação do cérebro', ao que hoje, com
nossos conhecimentos, podemos indicar como sintomas de inflamação/infecção das
vias aéreas superiores, basicamente sinusite, rinite e faringite. Não deixava de ter
alguma razão, já que, modernamente, sabemos das relações entre asma e essas
alterações. No entanto, o judeu-árabe não avançava na causa da asma noturna.
Em 1698, Floyer escrevia: "Tenho constatado que o acontecimento sempre é
observado depois do sono à noite, quando os nervos estão preenchidos com espírito
de vento e o calor da cama, que provocam o rareamento de espíritos e humores".
Logicamente, nem de longe se podem comentar essas considerações que apareceram
em seu Tratado sobre Asma. Atualmente, avanços expressos por Floyer podem ser
destacados, como a importância que dá à natureza broncospástica dos fenômenos
relacionados à asma noturna.
Dois séculos depois, em 1882, Salter relata: "o fato é que o sono favorece a
asma - o espasmo dos tubos brônquicos ocorre mais facilmente na insensibilidade e
letargia do sono que durante as horas de vigília".
As causas da asma em geral e da asma noturna em especial têm sido objeto de
muitas teorias. Saindo dos relatos pitorescos, como o de Leger, que afirmava que a
asma devia ser encarada como um reumatismo, vários encadeamentos fisiopatológicos foram aventados. Predominância vagai noturna não deixa de ter alguma relação
com os conhecimentos modernos, mas era encarada como uma explicação quase
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mágica. Alergia a componentes de travesseiros e colchões, como penas de aves, foi
muito indicada como causa da asma noturna e certamente justifica um número
ínfimo de casos. Refluxo gastroesofágico poderia ser justificativa e estaria relacionado ao decúbito noturno; esse mecanismo está envolvido também em número muito
pequeno de pacientes. Estudos com sono na posição sentada à noite e decúbito
durante o dia desencaminham esse raciocínio em quase todos os pacientes.
O simples fato de deitar-se não justifica o aparecimento da asma durante o sono.
O fenômeno é basicamente temporal. Sabe-se, hoje, com o avanço dos estudos cronobiológicos, que o calibre brônquico sofre variações durante as 24 horas (ritmo circadiano), de tal forma que os brônquios encontram-se mais dilatados (acrofase) por volta
das 16 horas e mais contraídos (batifase) às 4 horas da madrugada. Trata-se de um
ritmo biológico, amplificado na asma, com período ajustado de 24 horas. Há nítida
relação temporal com outros ritmos. Desde 1980, por efeito de trabalho de Peter
Barnes, sabemos que a marcação endógena do ritmo circadiano do calibre brônquico
é devida a fenômenos endócrinos. Com efeito, as menores concentrações de adrenérgicos
ocorrem exatamente às 4 horas da madrugada. Nesse horário, o nadir do peakjlow
(pico de fluxo) está associado ao nadir do nível de epinefrina e ao pico de histamina.
Em contrapartida, o nadir da concentração sérica de cortisol ocorre às 2 horas da
madrugada. Como as alterações decorrentes de concentrações de corticosteróides
demandam cerca de duas horas para se manifestar, é inteiramente compatível que a
concentração sérica desses hormônios adrenais seja o oscilador primário em relação
à maior ou menor patência dos brônquios. Assim, o ritmo do calibre brônquico é
secundário ao ritmo do cortisol. Como este depende do segundo relógio biológico,
todos esses conhecimentos estão de acordo com a teoria da ordem temporal interna.
Em relação à asma noturna, como, de resto, em relação à asma em geral, o que
ocorre é que a árvore brônquica encontra-se hiperresponsiva, por efeito dos fenômenos inflamatórios crônicos comandados por linfócitos TH2 e por eosinófilos. Nos
pacientes com asma noturna, ocorre variação circadiana significativa das células
inflamatórias no lavado broncoalveolar, com aumento no total de células, neutrófilos e eosinófilos, às 4 horas da manhã em relação às 16 horas. Estudo realizado
com biópsia transbrônquica também revelou presença de maior número de eosinófilos às 4 horas do que às 16 horas e somente no grupo de asmáticos. O número de
eosinófilos no sangue periférico correlacionou-se diretamente com hiper-reatividade
brônquica, obstrução das vias aéreas e variação circadiana do peakjlow.
As quedas de cortisol e adrenérgicos são capazes de favorecer os agentes e
fenômenos broncoconstrictores agudos, como histamina, prostaglandinas, leucotrienos, acetilcolina e outros. Leucotrienos urinários e broncoalveolares estão aumentados no grupo com asma noturna. As citocinas no lavado bronco alveolar também
mostram variação circadiana. Concentrações de IL-1 p no lavado broncoalveolar estão elevadas nos portadores de asma noturna às 4 horas, em comparação com as
das 16 horas. Já o número e a função fisiológica dos receptores Pzdiminuem significativamente às 4 horas em relação às 16 horas, nesses pacientes.
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Tudo que foi dito em relação ao broncospasmo também se estende à produção
de secreções mucosas, edema de parede brônquica e desencadeamento de tosse. E
isso se deve ao fato de que os mecanismos são comuns a todos esses fatos.
Estudos de hiperresponsividade brônquica mostram excesso de resposta às 4 horas
da madrugada. O maior limiar da dose provocativa de queda de 20% no volume
expiratório forçado no primeiro segundo (VEF 1) ocorreu por volta das 15 horas e o
menor limiar, de madrugada (4 horas). Da mesma forma, sintomas e sinais sofrem
variações temporais correspondentes (Figura 1) .
Figura 1 - Resistência de vias aéreas medida durante a madrugada
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Painel A- A resistência de vias aéreas de asmáticos aumenta durante a noite, mais durante o sono (círculos cheios) que em pacientes despertos
(círculos vazios). Painel B - Em pessoas normais, não se verifica aumento de resistência (estão representadas as horas da madrugada).
Fonte: Ballard , R. D. et ai. Elfect of sleep on nocturnal br oncho co nstri cti on and ve ntilatory patterns in asthmatics. J. Appl. Physiol., 67: 243, 1989.

Estudos noturnos são difíceis de serem realizados espontaneamente, pois implicam sempre a necessidade de o paciente ficar acordado à noite ou de ser despertado. O desenvolvimento de técnicas capazes de medir a resistência de vias aéreas com
o paciente dormindo em muito ajuda, principalmente pelo fato de ser mantida a
condição normal, fisiológica . Além do mais, tais técnicas permitem comparar as
duas situações possíveis: dormindo ou acordado durante a noite . Um exemplo é o
estudo mostrado na Figura 1, em que , no painel da esquerda, estão asmáticos em
quem foram realizadas mensurações de resistência de vias aéreas feitas à noite (paciente desperto ou dormindo) . O que se nota é que há aumento progressivo da resistência com pico entre 4 e 5 horas da madrugada, fenômeno esse mais marcado nos
pacientes que foram estudados dormindo . No painel da direita, estão os pacientes
não asmáticos, em quem não se notam variações da resistência à noite .
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Detalhando um pouco mais os fenômenos inflamatórios da asma, há excitação
noturna do processo inflamatório traduzido por ativação celular (linfócitos TH2 e
atração de eosinófilos) e produção acentuada de seus mediadores. Os eosinófilos
provocam desnudamento brônquico por necrose das células epiteliais, o que concorre para aumento da hiper-responsividade brônquica por força de três mecanismos: a) exposição de receptores irritativos antes protegidos pela forte adesão entre
as células de revestimento brônquico; b) maior trânsito e contato de células e
antígenos (alergenos) na superfície brônquica e no interior de sua parede; c) perda
de substâncias broncodilatadoras antes produzidas pelas células epiteliais brônquicas
que perderam sua função após a necrose causada pelos eosinófilos.
A hiper-responsividade brônquica favorece a expressão da constricção da musculatura de Reisseissen, por efeito tanto de substâncias alergizantes (alergenos) como
por irritação dos receptores devida a fatores físicos (pressão atmosférica, temperatura,
umidade) e químicos (perfumes, tintas, solventes etc). A excitação de mastócitos pela
combinação dos alergenos com a imunoglobulina E libera tanto substâncias préformadas (como a histamina) quanto derivados do ácido araquidônico (leucotrienos
e prostaglandinas), desencadeando a crise.
A diminuição de corticóides endógenos (cortisol) está em íntima correlação com
a diminuição de adrenérgicos endógenos e aumento da histamina. Como vimos, a
concentração mínima de cortisol ocorre às 2h e seu efeito faz-se sentir duas horas
após, portanto às 4h da madrugada, facilitando a asma noturna.
Dessa forma, podemos entender a asma noturna como a exteriorização preferencial e mais intensa da asma no período das 24 horas, o que é extremamente freqüente,
fazendo parte da definição da doença em número muito grande de pacientes.
ESTUDO DA VARIABILIDADE DO CALIBRE BRÔNQUICO: METODOLOGIA

As investigações sobre variabilidade de calibre brônquico, nas condições mais
habituais, consistem na determinação, ao longo do tempo, de um fluxo expira tório
e, portanto, o maior ou menor grau de-permeabilidade brônquica.
Os aparelhos mais comumente utilizados são medidores de peakflow por causa
de sua miniaturização e baixo preço, aspectos adquiridos sem perda de precisão das
medidas. Destes, o primeiro aparelho de pequeno porte lançado ao comércio foi o
mini-Wright peakjlow meter, surgido no final da década de 1970 e mais conhecido
a partir de 1980. Consiste de um pequeno tubo de plástico ao qual está adaptado um
bocal, no qual o paciente sopra e, através da distensão de uma mola (crítica em todo
o processo e que precisa ser minuciosamente calibrada e mantida em perfeitas condições), ocorre deslocamemto de um diafragma que, por sua vez, empurra um cursor
que vai apontar o valor do fluxo expiratório máximo em uma escala que se encontra
na parte externa do tubo. Esse aparelho foi seguido, nesses mais de 25 anos, pelo
aparecimento de aproximadamente uma dezena de outras marcas, utilizando, muitas delas, princípios diferentes de funcionamento.
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Todos os medidores devem sempre ser testados quanto à confiabilidade de seus
resultados. Podem ser feitos estudos com rotâmetro, seringa com leituras automáticas computadorizadas e testes contra sistemas padrões como pneumotacógrafos. Os
fabricantes garantem acurácia dentro de 5%, e estudos realizados a longo prazo
mostram estabilidade de medidas após muitos milhares de exames. Não obstante
tudo isso, os aparelhos devem ser controlados periodicamente. O paciente deve receber
um aparelho para exames domiciliares e ser treinado previamente. O treino deve ser
repetido até que a pessoa a ser testada tenha aprendido de forma adequada a realizar
a manobra de expiração forçada; essa manobra não precisa ir até o fim, pois o peak
Jlow ocorre em torno dos primeiros 20% da manobra completa para obter a capacidade
vital forçada. Em cada momento do período de teste, o paciente executa três manobras
e anota o maior valor medido. Junto com o aparelho, segue uma tabela na qual estão
previstas caselas para anotações nas diversas horas do dia, durante uma semana.
(Pode-se também fazer os testes por duas semanas). Todas as horas do dia estão
representadas, embora, geralmente só se recomende fazer quatro anotações distribuídas durante o período desperto. Em geral: 6, 12, 18 e 24h. Se os hábitos do paciente,
no tocante à hora de acordar e dormir, não se adequarem a essas horas, serão
feitas correções no horário estabelecido. Apenas três ou mesmo duas anotações
durante um ou dois dias esporádicos não serão encorajadas, mas também não
devem ser desprezadas.
Quando completado o período de observação, os dados obtidos são transformados em gráficos como os da Figura 2, nos quais se observam nitidamente diversas
situações. O paciente normal representado oscila um pouco, com pequenas quedas
pela manhã, mas sempre dentro da faixa de normalidade. Os asmáticos mostram
variações maiores, e o enfisema toso apresenta obstrução fixa.
É aceita internacionalmente a comprovação, através de uma curva dessas, como
relação de causa e efeito entre a exposição ao ambiente de trabalho e o aparecimento
de broncospasmo (Figura 3). A Medicina do Trabalho em muito se beneficia com a
simplicidade desse método diagnóstico de asma ocupacional.
Outros estudos podem ser feitos com esse método. Um exemplo é o acompanhamento do paciente nos dias subseqüentes a uma crise grave (Figura 4). A ascenção
da curva faz-se em alguns dias, mas sempre guardando a característica de piora pela
madrugada e pela manhã.
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Figura 2 - Estudo das variações temporais do calibre brônquico
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ocontrole circadiano do peak flow permite reconhecer diversos padrões. Os vários quadros esquematizam situações muito comuns na prática médica. Azona hachurada corresponde à faixa da normalidade. Acima e à esquerda,
padrão normal, com relativa diminuição do peak flow medido pela manhã cedo. Todas as medidas mostram valores
dentro da faixa de normalidade. Acima e à direita, asma, com acentuação do ritmo circadiano; os valores estão
quase sempre dentro dos limites da normalidade, a não ser nas primeiras horas da manhã. Abaixo e à esquerda,
asma com medidas anormais durante todo o dia. Além disso, grande instabilidade do calibre brônquico eacentuada
diminuição do peak flow às 6h da manhã. Este padrão é de muito maior gravidade que o do caso anterior. Abaixo e
à direita, é figurada grave obstrução permanente com pequenas variações dos valores do peak flow. Tal situação
pode corresponder a extenso enfisema pulmonar.
Fonte: Jansen, J. M. Função pulmonar. In: Paula, A. (Org.) Pneumologia. São Paulo : Sarvier, 1984.
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Figura 3 - Asma ocupacional
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Controle circadiano do peak flow durante sete dias. As linhas verticais representam as separações entre os dias. A área hachurada é a faixa de
normalidade. Mulher de 24 anos, trabalhando em fábrica de jeans há 6 meses. Relata dispnéia mais intensa após as 10h nos dias de trabalho.
Omelhor momento da dispnéia é ao despertar, contrariamente ao encontrado habitualmente em asmáticos. Ográfico de peak flow confirma as
informações da paciente. Em todos os dias de trabalho, a paciente está pior nas medidas das 12 e 18h; melhora nos dois últimos dias, que são
sábado e domingo, quando estava afastada das atividades profissionais. Caso de bissinose.
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Figura 4 - Controle do calibre brônquico durante a recuperação de uma crise de asma
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Painel superior - Controle do peak flow a partir do atendimento em crise (1 0 dia) . Após o segundo dia, há flutuações
com quedas na medida das 6h, porém com nitida tendência ascendente. Painel inferior - A partir do 70 dia, padrão
habitual, com grandes variações e queda nas medidas das 6 e/ou 12h, quando o paciente fica fora da faixa de
normalidade. (Faixa hachurada = normalidade).

Além de simples inspeção visual dessas curvas, há interesse numa expressão numérica que possa melhor traduzir as oscilações. Quando essa necessidade
surgiu, o lógico foi relacionar a amplitude de variação de um determinado dia
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a um ponto que poderia ser ou o maior valor ou a média de todas as medidas
desse dia. Nesse momento, nasceu uma grande discussão na literatura sobre a
melhor maneira de proceder. A relação à média das medidas levantava a possível vantagem de uma 'variação em torno da média', o que eliminaria a possibilidade de interpretar erroneamente um ruído biológico como um verdadeiro
ritmo. Outros autores advogavam proceder à relação com o maior valor do dia
porque, assim, teríamos uma noção do 'desvio abaixo da norma', índice mais
adequado, pois informava sobre uma possível alteração de constricção no asmático, que tendia a promover verdadeiros mergulhos (dips) na permeabilidade
das vias aéreas.
Prevaleceu o método de relação com o maior valor. Como o teste é feito em
vários (7 a 14) dias, a prática é de calcular a variabilidade percentual de cada dia e
fazer a média de todos os dias. O resultado final expressa a variabilidade do calibre
brônquico do paciente, no período estudado.
Se a amplitude de variação do peakJlow for baixa, a interpretação anteriormente relatada, que é de grande simplicidade em termos matemáticos, pode confundir
um ritmo verdadeiro com um ruído biológico que contamine as medidas. Esse foi o
primeiro móvel para o tratamento mais apurado dos dados de peakJlow circadiano.
Inicialmente, pensou-se que uma análise de variância poderia resolver o problema,
analisando blocos de medidas feitas em diferentes momentos de diversos dias, mas
esse método apenas informa se existe real diferença entre as medidas, ou seja, se
existe mesmo um ritmo, sem avançar na análise do mesmo.
Outros métodos estatísticos são um refinamento muito superior aos citados
anteriormente. Na verdade, utilizam modelos sinusoidais que fazem ajustamentos
por regressão simples ou multivariada utilizando o método dos mínimos quadrados.
Transformam os dados referentes às medidas feitas em diferentes tempos nos respectivos seno e cosseno, possibilitando o estudo por regressão linear, o que é uma
simplificação metodológica muito grande. Assim, pode-se transformar o conjunto de dados
numa curva sinusoidal (Figura 5) que nos informa inicialmente se o ritmo é significativo
e, a seguir, detalhes da curva que representam a intensidade da variação, o período e a
fase. Todas essas informações são altamente relevantes na definição das características
fisiopatológicas do ritmo, com óbvias implicações clínicas (Figuras 6, 7 e 8).
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Figura 5 - Curva ajustada das variações circadianas do peak flow
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Figura 6 - Distribuição das horas de acrofase do peak flow (calibre brônquico)
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Nota-se que em 83% dos pacientes a acrofase ocorre entre 12 e 20 horas, ou seja, 16 ± 4 horas.
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Figura 7 - Histograma da hora em que ocorre a batifase em 76 pacientes estudados
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Dois métodos de ajustamento dos dados de peakjlow através de modelos regressivos do tipo sinusoidal podem ser realizados.
Um univariado :
PF = C + A cos [(2 Pit + F)ff] + e
Outro multivariado :
PF = C + V cos [(2 Pit + F)ff] + Z sen [(2 Pit + F)ff] + e
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Onde:
PF = peak jlow
C = Constante
A = Amplitude (acrofase menos batifase)
V. Z = Coeficientes
Pi = Número pi
t = Tempo, momento do dia em que é feita a medida
F = Fase (hora da acrofase)
T = período
e = Erro residual
Além de todos os dados da curva sinusoidal, é possível extrair um índice
percentual de variação expressa como A/m, em que A = amplitude e m = mesor.
O método univariado cossinusal inicialmente introduzido por Halberg utiliza apenas uma variável (cosseno) na equação, enquanto o segundo modelo, pro posto por Hetzel. utiliza duas variáveis (seno e cosseno). Recentemente, os dois
modelos foram comparados, e o modelo multivariado de Hetzel mostrou-se, de
longe, o mais adequado, coincidindo esta conclusão com a simples análise de que
um modelo mais detalhado com mais de uma variável seria o melhor.
A análise estatística, como a feita com ambos os modelos apresentados ,
pode ser criticada por estereotipar a variação do calibre brônquico, impondo uma
onda sinusoidal perfeita e regular, o que poderia não corresponder à real variação
do calibre brônquico. Há indicações de que o padrão real de variação do peak
jlow mostra um ramo de queda mais agudo, à noite, e um ramo de recuperação
mais lento. Seria gráfico do tipo dente de serrote. No entanto, um modelo matemático que contemplasse esse tipo de variação seria extremamente complexo e
não prático.
VARIABILIDADE DO CALIBRE BRÔNQUICO EM ASMÁTICOS: CLASSIFICAÇÃO DA ASMA

A variação circadiana do calibre brônquico em asmáticos está muito ampliada
em relação às pessoas normais. Considerando -se o que poderíamos chamar de índice 'clínico' dessa variação e que é a relação [(maior valor - menor valor)/maior
valor]%, em adultos normais, a variação é de 5% e, em adultos com asma estável há
pelo menos uma semana, é de 25%.
Fica, assim, patente que a asma é uma doença com forte componente cronobiológico, sendo este passível de medida pelos métodos apresentados. Todo método
matemático, ainda mais quando estuda um fenômeno biológico, implica a busca de
critérios classificatórios. Em Medicina, a classificação leva a parâmetros de gravidade. Tem sido assim com a variação circadiana do calibre brônquico. Dados recentes
estabeleceram as bases para essa classificação.
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Serão mostrados dados arredondados para facilitar o emprego na prática.
Exporemos dados da análise 'clínica', expressa como [(maior valor - menor valor)/
maior valor]%; e análise 'estatística' , expressa como (amplitude/mesor)%, com dados
extraídos da equação multifatorial de Hetzel, citado anteriormente (Tabela 1) .
Tabela 1 - Variação circadiana do calibre brônquico segundo os métodos 'clínico' e 'estatístico'

Asma leve
Asma moderada
Asma grave

Método 'clínico'

Método 'estatístico'

20%
20 a30%

15%
15 a25%

<

>

30%

<

>

25%

Comprovou-se que ambos os métodos ('clínico' e 'estatístico') são equivalentes
estatisticamente, podendo , portanto, ser utilizados de forma intercambiável. Baseados neste argumento, é preferível usar, na prática, o método 'clínico', pela sua facilidade de cálculo. Nos locais em que o método 'estatístico' puder ser realizado, podem-se
auferir vantagens adicionais: uma curva sinusoidal ajustada que pode ser observada visualmente, determinação de acrofase , batifase, amplitude (A), fase , período,
mesor (m) e índice de variabilidade (Nm).
CRONOTERAPIA

A asma é uma das doenças que mais tem auferido as informações de estudos
cronofarmacológicos, de tal forma a melhor adaptar o horário de administração dos
medicamentos. De forma prática, é possível planejar o tratamento da asma, com
vistas a aproveitar as informações sobre a farmacocinética de seus medicamentos
em relação ao tempo.
Dos agentes farmacológicos que influem sobre o sistema respiratório, o que
mais tem sido estudado do ponto de vista cronobiológico é a teofilina. Os primeiros
estudos foram experimentos com roedores, quando ficou demonstrado que os mesmos apresentavam variações circadianas na suscetibilidade a doses letais da droga.
Quando uma suposta dose LD50 (dose letal para 50% do grupo) de teofilina era
administrada ao meio-dia, 62% dos animais morriam, ao passo que se a mesma
dose fosse administrada às 4h da madrugada , a mortalidade era de apenas 12 ,5%.
Esse fato foi atribuído à variação circadiana da atividade de enzimas microssomais
hepáticas envolvidas no metabolismo do fármaco .
Foram demonstradas diferenças de concentrações sé ricas de teofilina, de
absorção lenta, na dependência da hora da ingestão do medicamento (Figura 9) .
Na tomada matutina , há aumento rápido da concentração sérica, com pico 4
horas após a ingestão e, a partir daí, queda progressiva até 12 horas após. Na
tomada noturna, a absorção é mais lenta, com pico após 8 horas da ingestão, mantendo-se a concentração até 12 horas após a tomada. As concentrações séricas conseguidas com a dose noturna são cerca de 25% menores que as da dose diurna (Figura 8) .
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Figura 9 - Concentração sérica de teofilina após administração de preparado de ação prolongada
tomado pela manhã ou à noite
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Há diferença significativa (p < 0,001) de Oa 4h e às 12h. Nota-se que, na tomada matutina, há aumento rápido
da concentração sérica, com pico após 4h e, a partir daí, queda progressiva até 12h. Na tomada noturna aabsorção
é mais lenta, com pico após 8h, mantendo-se até as 12h (Concentrações após a tomada pela manhã = círculos;
concentrações após a tomada à noite = triângulos).

A variação circadiana no tocante à farmacocinética da teofilina é importante. Assim, as doses noturnas devem ser maiores que as matutinas, principalmente em preparações de efeito prolongado, com ingestões a cada 12 horas. Devido ao retardo da absorção noturna, essa dose deve ser tomada 8 horas antes do pico
de ação desejado; de modo que , se o almejado é uma ação maior às 4h da
madrugada, a ingestão deve ser feita por volta das 20h cada noite, e não num horário
posterior. Dessa maneira, nível sé rico mais elevado de teofilina é alcançado justamente quando a obstrução das vias aéreas encontra-se mais elevada.
Outros medicamentos que também já foram estudados são os corticosteróides e alguns broncodilatadores. Dose única de prednisona às 15-16h resultou
em melhora espiro métrica durante a noite e redução significativa no número de
todos os tipos de células inflamatórias na citologia do lavado broncoalveolar às
4h da madrugada. Os corticóides inalados também têm demonstrado maior eficácia quando utilizados tendo -se em vista a Cronofarmacologia . Triamcinolona
inalatória em dose única às 15h produz melhora similar na função pulmonar
durante a madrugada , na hiperresponsividade brônquica e no uso de ~-agonista
de resgate, se comparado ao regime de quatro vezes ao dia, sem qualquer aumento
nos efeitos sistêmicos. Agentes ~ 2 agonistas de ação prolongada inalados que
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incorporam os princípios de Cronofarmacologia, como o salmeterol e o formoterol, têm
controlado os sintomas de asma noturna. Também drogas que antagonizam o
sistema nervoso vagaI, tais como o brometo de ipratrópio e o brometo de oxitrópio
- ambos anticolinérgicos inalados -, se inalados ao deitar, reduzem o declínio
matinal do fluxo aéreo em asmáticos, sendo, portanto, mais eficazes no controle
dos sintomas da asma noturna.
Com base nesses conhecimentos, podemos sugerir a tabela cronoterápica
para o melhor tratamento da asma (Tabela 2), quando um ou mais medicamentos podem ser utilizados, com vistas à cobertura noturna (e especialmente em
torno das 4h da madrugada), conforme está demonstrado ser muito necessário .
É claro que, para a cobertura dos fenômenos diurnos, pode ser necessário utilizar medicamentos pela manhã, em torno das 6 às 8h.
Tabela 2 - Cronoterapia da asma noturna

AP

15-16h

20h

22-24h

Corticóide oral (0 ) e inalatório (0)

Teofilina AP (0)

~2-agonista AP (*)
Anticolinérgico (*)
Antileucotrieno

=

Ação prolongada.

(0 ) = Se necessário, pode-se fazer também uma dose matutina (entre 6h e 8h) para cobertura das alterações
fisiopatológicas e dos sintomas diurnos.

No manejo terapêutico da asma, às vezes, ao invés de aumentar a dose de um
medicamento, apenas o ajustamento da hora de administração já resolve o problema
do possível efeito pouco eficaz.
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