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Asma grave é considerada do grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19
por ter piores desfechos, incluindo maior risco de morte intra-hospitalar. (1) A asma
grave é aquela que permanece não controlada com dose alta de corticoide inalatório e
um ou mais medicamentos de controle (broncodilatadores de ação prolongada) ou o
uso de corticoide oral em ≥ 50% dos dias no ano anterior, (2) ou ainda, em uso de
medicação imunobiológica (omalizumabe, mepolizumabe, benralizumabe ou
dupilumabe). Durante a vacinação contra a Covid-19 os medicamentos devem ser
mantidos. Os imunobiológicos utilizados para a asma não alteram a resposta vacinal.
(3,4)

Em asmáticos leves a moderados controlados, não foram observados piores
desfechos da Covid-19. Não houve diferença significativa no tempo de internação,
necessidade e tempo de intubação, traqueostomia, readmissão hospitalar e
mortalidade entre esses asmáticos e a população geral. (5,6) Por isso, o momento e
indicação da vacinação contra a Covid-19 nesses pacientes, deverá seguir as
recomendações do PNI relacionadas à idade e ao risco ocupacional. (7,8). Assim, por
equidade asmáticos leves e moderados podem aguardar a vacinação contra a COVID19 de acordo com o recomendado para população geral.
Asmáticos, independentemente da gravidade, não têm contraindicação para a
vacinação contra a Covid-19, exceto aqueles com história de alergia grave, incluindo
anafilaxia a algum dos componentes das vacinas. Nesses casos o paciente deve ser
avaliado por um especialista para definição da melhor conduta. (9) Ainda neste contexto,
ressaltamos a importância de vacinação anual contra influenza nos pacientes com
asma moderada a grave de qualquer faixa etária, medida importante para redução de
exacerbações da doença, especialmente em um cenário de saturação dos serviços de
saúde em razão do aumento no número de casos de COVID-19.(10)
Os asmáticos graves, neste contexto, são considerados do grupo prioritários pelo
Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a COVID-19 no Brasil,
juntamente com os portadores de outras pneumopatias crônicas graves (7):
- Doença pulmonar obstrutiva crônica
- Fibrose cística
- Fibroses pulmonares
- Pneumoconioses
- Displasia broncopulmonar
- Asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por
crise asmática)

- Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária
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