
A eficácia da Reabilitação Respiratória nas Crianças com Asma: uma Revisão Sistemática da Literatura

INTRODUÇÃO: a Asma é uma doença inflamatória crónica das vias aéreas com hiper-reatividade, sendo considerada a doença crónica mais frequente nas
crianças. Esta leva a consideráveis limitações físicas, emocionais e sociais, bem como um comprometimento do seu pleno desenvolvimento psicomotor.

OBJETIVO: obter evidências científicas no âmbito da eficácia da
Reabilitação Respiratória nas crianças com asma dos 6 aos 18 anos.

METODOLOGIA: optamos pela realização de uma Revisão Sistemática da Literatura baseada
nos pressupostos do Instituto Joanna Briggs®. Para a identificação dos estudos recorremos a 4
bases de dados e utilizamos 4 descritores. Dos 580 artigos iniciais e após todas as fases de
seleção, fez-se a análise integral de 13 artigos (todos eles randomizados).
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CONCLUSÕES

A Asma é uma doença crónica com um elevado impacto biopsicossocial na criança com Asma e, consequentemente, na sua família, tornando-se importante a atuação do Enfermeiro de Reabilitação no sentido de lhes
proporcionar uma melhoria dos seus parâmetros funcionais e da qualidade de vida.

Relativamente aos outcomes inicialmente definidos (Melhoria dos parâmetros do processo respiratório e qualidade de vida) concluímos que todos os benefícios analisados influenciam estes parâmetros, o que nos permite
dizer que a Reabilitação Respiratória é eficaz na melhoria do padrão respiratório e na qualidade de vida das crianças com asma dos seis aos 18 anos.

Torna-se pertinente então que a Reabilitação Respiratória seja parte integrante do tratamento/autogestão da Asma, sendo necessário que os serviços de saúde estejam preparados para integrar as crianças com Asma neste
tipo de abordagem, com vista a uma participação ativa das mesmas no autocontrolo desta doença crónica.
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FUNÇÃO 
PULMONAR

Os Programas de Reabilitação Respiratória demonstraram ter benefícios em vários parâmetros de avaliação
da Função Pulmonar, nomeadamente o FEV1 e o PEF.

QUALIDADE 
DE VIDA

Existe uma elevada prevalência de ansiedade e uma qualidade de vida reduzida nas crianças com Asma. Os
Programas de Reabilitação Respiratória demonstraram afetar positivamente o desenvolvimento físico,
psicossocial, a auto-imagem, a auto-estima e consequentementea qualidade de vida.

PROGRAMAS 
DE 

REABILITAÇÃO 
RESPIRATÓRIA

Apesar da variabilidade das características dos programas e de não existir consenso sobre a tipologia de
exercícios e a duração ideal de um programa de reabilitação, todos eles demonstram ter benefícios físicos e
psicossociais nas crianças com Asma. Exercícios de reeducação respiratória e Treino do exercício foram as
componentes mais utilizadas. Relativamente à duração e frequência do exercício dependem do nível de
aptidão/condição de saúde da pessoa e da intensidade do exercício.

EDUCAÇÃO E 
AUTO-GESTÃO 

DA ASMA

Os Programas que contemplam programas de autogestão/educativos, corroboram com as guidelines
nacionais e internacionais e demonstraram ter benefícios em diversos parâmetros, tais como a função
pulmonar, ansiedade, qualidade de vida, exacerbação de sinais e sintomas, uso de medicação SOS, idas ao
SU/hospitalizações.

RESULTADOS OBTIDOS


