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Metadedos internados
comasmasãocrianças
Alerta Situação preocupamédicos que apontam a falhanaprevenção o diagnóstico tardio
e os tratamentos repetidos a bronquialites que são afinal sintomas de doenças respiratórias

DIANA MENDES

Os internamentos de crianças as
máticas sãomuito elevados e não
mostram sinais de abrandamen

to Umasituação que preocupa os
clínicos já quemetade dos inter
namentos é abaixo dos 18 anos
revelam dados de 2011 em Portu

gal Abaixo dos cinco anos ashos
pitalizações são aindamais altas
já que numa década entre 2000 e
2010 a taxa por cemmil habitan
tes ficou cinco vezes acimada re

gistada na população idosa O
imunoalergologista MárioMorais
de Almeida lembra que a asma
afeta 12 dosmenores No entan

to há um problema de referen
ciação nas unidades de saúde
Mesmocom crises e vários inter

namentos não há referenciação
para especialistas nem são feitos
tratamentos de prevenção

Foi isso que sucedeu aMaria
que tem três anosmas já foi várias
vezes ao hospital Em outubro
acaboupor ficar internadaduran
te seis dias na sequência de uma
crise asmática Nem as crises su
cessivas nemo internamentomo

tivaramo encaminhamento para
um alergologista Ajuntar a tudo
istohaviaumfator de peso ospais
são ambos asmáticos Saiudo hos

pital commedicação para a fase
aguda de crise e nadamais

Isto acontece tanto Mesmo sa

bendo que o diagnóstico é difícil e
porvezes tardio averdadeéquehá
crianças internadas váriasvezes
três ou quatro mas emque nem
assimsãoencaminhadas paraum
especialista Há sempre ideia de
que é umacrise passageira diz o
presidente da Sociedade Portu
guesadeAlergologia e Imunologia
Clínicaecoordenadordo centrode

imunoalergologia daCUF

De acordo com oúltimo estudo

sobre asma apresentado em2012
a prevalência de asmanas crian
ças é superior a 12 quando na
população adulta é de 10 ver
caixa ao lado ArturTelesAraújo
coordenador do Observatório das

Doenças Respiratórias relembra
que a asma é uma doença que
aparecemuito em idade juvenil e
que depende de aspetos familia
res de pólenes e outros agentes

De acordo com um estudo

coordenadoporMorais deAlmei
da e que já foi submetido parapu
blicação entre2000 e 2010 as ta
xas por cem mil habitantes de
uma forma global têm descido
cerca de 19 no espaço de dez

anos mas isso não está a aconte
cer entre osmais novos onde está
a haver uma estabilização que é
preocupante Neste período de
dez anos 15 478 dos 32 504 inter
namentos foramem crianças

Asituação da doença é particu
larmente preocupante nesta fase
de gripe em que a atividade virai
exacerba os sintomas eas crises de

asma Hávárias razões paraaesta
bilização dos internamentos ao
contrário das mortes 5 em dez
anos E isso explica se de várias
formas como a incorreta referen
ciação noshospitais e dos centros
de saúde para lá Há atrasos no
envio paraaespecialidade Parajá
havendoum internamento é logo

um sinal de que aprevenção estáa
falhar mas deve atentar se desde
logoasinaisdadoençae crises res
piratórias diz omédico que re
corda que se reduziram os inter
namentos para 10 em seis anos
na Estefânia quando houve for
mação deprofissionais

Segundo referem os especialis
tas nas urgências pediátricas ou
nos centros de saúde deve haver

referenciação para estes especia
listas logo que haja sinais É fre
quente também confundir a
doença que é crónica com as
bronquiolites A bronquiolite
ocorre uma vez numcurto espaço
de tempo Apenas umae porvezes
sucessivas Nestes casos as crian

ças têm inflamações brônquicas
ou têm mesmo asma Depois há a
crençadeque a doença passa com
a idade diz
Nestes e noutros casos o que se

faz é tratarsintomas com bronco
dilatadores e anti inflamatórios
quando devia iniciar se ainda te
rapia com corticoides nasais pelo
menos durante algumtempo mas
parece que háalgummedo em re
correr a estamedicação
Nem a falta de profissionais

que é relatada no relatório do ob
servatório parece preocupar o
médico Apesar de haver apenas
81 profissionais no País hámédi
cos suficientespara responderaos
casos mais urgentes

ALERTAS

Cansaço crises de falta de ar
inatividade e faltas às aulas
A asma é uma doença inflamatória das vias respirató
rias em que a exposição a um fator desencadeante
como o tabaco pólenes ou até uma simples gargalhada
conduz a um estreitamento das vias respiratórias que
provoca falta de ar Numa criança ao repetirem se epi
sódios de pieira ou sibilância pode considerar se que
tem asma Ahistória familiar muitas vezes importante
para o diagnóstico e tratamento bem como sintomas e
fatores que agravam a doença devem ser estudados
Crises de falta de ar vida física e psiquicamente pouco
ativa sintomas diurnos e notumos são típicos

Atenção ao vírus da gripe
a pólenes e tabaco
Para já há um fundo genético que precede o desenvol
vimento das doenças alérgicas O sedentarismo o taba
gismo ativo e passivo a obesidade e os regimes alimen
tares também predispõem para esta epidemia Depois
há fatores desencadeantes dos sintomas infeções respi
ratórias como a gripe e outras infeções virais a presen
ça de alergénios de ácaros ou animais de companhia ta
baco mudanças de temperatura cheiros intensos ou al
guns alimentos Um ataque de riso ou a realização de
desporto podem ser suficientes Sem tratamento uma
crise pode ser fatal por isso deve haver prevenção

Educar e controlar fatores
de risco é essencial
Os pais não devem ficar à espera que as crises passem

Se há sintomas e repetição de crises devem levar a
criança ao especialista Deve ser feito um programa de
educação para a família e de preparação para o controlo
da doença com medicação para as crises e anti infla
matórios e corticoides nasais por exemplo para contro
lo da doença Mas a prevenção é também essencial Em
casa é preciso evitar alergénios controlando a humida
de aspirando a casa e o colchão limpando o pó tirando
as plantas e evitando animais domésticos no quarto
Naépocados pólenes é importante fechar as janelas
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