
Série Infância
Asma na Pediatria



ASMA NA PEDIATRIA

O que pode desencadear uma crise?

Como reconhecer uma crise?

Para orientar os pais e cuidadores sobre a asma
em crianças, criamos este folder explicativo.
E para começar, você sabe o que é asma?
É uma doença crônica sem cura, porém tratável,
que dificulta a passagem do ar tanto para sair
como para entrar nos pulmões. Isso acontece
pois os brônquios ficam mais estreitos e repletos
de secreção.

• Poeira, mofo, umidade;
• Cheiros fortes como tintas, perfumes fortes e produtos de limpeza;
• Exercícios físicos (depende do exercício e da criança);
•  Alterações do estado emocional (brigas em casa, semana de provas, 

novos desafios);
•  Alguns animais de estimação, porém é importante ressaltar que nem 

todas as crianças asmáticas têm crises desencadeadas por eles. Por isso, 
antes de adotar ou pensar em devolver um animal, converse com seu 
médico para mais informações e soluções.

 Em crianças mais novas que não conseguem 
se expressar, podemos verificar: 
• Dificuldade respiratória;
• Chiado no peito (o famoso “miado de gato”);
• Batimento de asa do nariz;
•  Tiragem de fúrcula (quando a garganta 

afunda durante a respiração);
•  Retração das costelas durante a respiração 

(você observa a barriguinha subindo 
e descendo durante a respiração);

 Em crianças mais velhas, além dos sintomas 
e sinais acima, elas podem relatar:
• Dificuldade para respirar, falta de ar;
• Sensação de aperto no peito;
• Dificuldade para falar.



O QUE SE USA COM FREQUÊNCIA NO
TRATAMENTO DE UMA CRISE DE ASMA?

O que fazer no momento de uma crise?
• Primeiro: identificar se realmente é uma crise de asma;
•  Segundo: seguir o plano de ação orientado pelo seu médico 

para controle da crise. 

Lembre-se: apesar de serem empregadas as mesmas medicações,
cada paciente tem seu próprio esquema de tratamento.

-  Medicações broncodilatadoras que favorecem 
a passagem do ar, como Salbutamol e Berotec,  
e que quando usadas de maneira indicada controlam 
a maioria das crises.

-  Existem outras medicações como os corticoides 
orais e inalatórios que com certeza farão parte do 
plano de ação de cada paciente no momento indicado.

-  Importante lembrar que caso o paciente não melhore 
com o plano de ação, ele deverá ser encaminhado  
ao pronto-socorro mais próximo.

Além das medidas farmacológicas (remédios)
temos as não farmacológicas, como manter
a higiene do ambiente evitando o acúmulo
de poeira e sujeira, e evitar o contato com
substâncias com cheiros fortes e que são
irritantes. Lembrando que o tratamento
da asma não é só no momento de crise,
ele deve ser diário para um melhor
controle da doença. 
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