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L’asma és la primera causa de malaltia crònica en la infantesa i 
afecta la qualitat de vida i les activitats socials i educatives del 
infants i també de les seves famílies. De fet, es calcula que el 54% 
dels 15.500 joves i nins que pateixen asma a les Illes Balears per-
den dies de classe per culpa d’aquesta patologia.

L’objectiu del Pla d’Asma Infantil de les Illes Balears és millorar la 
qualitat de vida del nin i/o adolescent asmàtic i de la seva família 
i, alhora, potenciar la coordinació entre els professionals d’Atenció 
Primària i els d’Atenció Especialitzada. En aquest sentit, el Pla pre-
veu l’assistència en diferents nivells i àmbits d’actuació: atenció 
mèdica ordinària, atenció mèdica urgent i atenció complementària, 
per facilitar l’adaptació dels petits asmàtics al seu entorn. 

Gràcies a aquest Pla, 5.000 nins asmàtics de 0 a 4 anys podran re-
bre gratuïtament cambres d’inhalació per seguir el tractament de la 
malaltia a ca seva. Les Illes Balears és la primera comunitat de l’Estat 
que dispensa gratuïtament aquestes cambres a menors de 4 anys. 

D’altra banda, la Conselleria de Salut i Consum, mitjançant un conve-
ni de col·laboració amb l’empresa Glaxo Smith Kline, s’encarrega del 
lliurament d’una trentena d’espiròmetres a diferents centres de salut 
de les Illes Balears. Ara, tots els centres disposaran d’aquests aparells 
que serveixen per diagnosticar l’asma i així s’evitarà que els pacients 
s’hagin de desplaçar fins a l’hospital per detectar la malaltia.  

És un deure dels que vetlam per la salut dels ciutadans promoure 
iniciatives com les aquí recollides. Totes aquestes accions, i les que 
s’encetin en aquest context, tenen i tendran com a única finalitat 
una millor atenció per al pacient asmàtic, perquè una malaltia crò-
nica com aquesta deixi de ser un condicionant per al desenvolupa-
ment del seu dia a dia.

Aina M. Castillo Ferrer
Consellera de Salut i Consum 
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L’asma és la malaltia crònica més freqüent en la infàn-
cia i l’adolescència, i la seva prevalença està augmen-
tat en la majoria dels països industrialitzats. Afecta la 
qualitat de vida de molts infants i de les seves famílies 
i origina un elevat consum de recursos sanitaris i un 
gran impacte social. 

Tot i que ha millorat la seva identificació, l’asma encara 
està infradiagnosticada i, per tant, infratractada. A més 
a més, pel fet de ser una malaltia dinàmica i canviant, 
cada pacient presenta una història natural i una evolu-
ció diferents, així com una intensitat, percepció i tole-
rància als símptomes molt variable, fet que condueix, 
de vegades, a un retard en la demanda d’assistència.

L’any 2002, l’Oficina Regional per a Europa de l’Orga-
nització Mundial de la Salut definí l’asma pediàtrica 
com “...un problema major de salut pública a Europa, 
que representa una enorme càrrega per a la família i 
per a la societat [...] s’estima que els costos econò-
mics associats a l’asma excedeixen els del VIH i la 
tuberculosi” (1). A Espanya, la prescripció de medi-
caments antiasmàtics durant l’any 2001 superà els 
25 milions d’envasos, amb un import superior als 490 
milions d’euros (2). A aquests costos directes hem de 
sumar els costos indirectes (absentisme escolar, pèr-
dues de dies de feina) i els costos intangibles (pèrdua 
d’autoimatge, angoixa, pors).

Malgrat que la mortalitat infantil a causa de l’asma a 
Espanya és baixa, la morbiditat és elevada. L’any 1999 
es realitzà l’Estudi AIRE (Asthma Insights and Reality 
in Europe) a set països europeus, entre aquests Es-
panya. Dels resultats referits a la població infantil del 
nostre país, hem de destacar que el 40% havia acudit 
a un servei d’urgències en el darrer any, el 50% va 
consultar cada any de manera no programada el seu 
metge a causa de l’asma no controlada i també cada 
any fins a un 54% dels infants havia perdut dies de 
classe a causa d’aquesta malaltia (3).

Les revisions de múltiples assaigs clínics han demos-
trat l’efectivitat de les intervencions terapèutiques per 
controlar els símptomes de l’asma i per evitar els fac-
tors desencadenants, així com de les intervencions 

educatives, orientades a proporcionar als pacients i 
a les seves famílies recursos per conèixer i controlar 
la malaltia. 

A molts de països s’han elaborat guies i consensos 
per organitzar les actuacions dels distints professio-
nals amb l’objectiu de millorar el tractament i el con-
trol dels infants i adolescents amb asma.

A nivell mundial, la Global Iniciative for Asthma (GINA) 
(4) publicà el 1995 el seu primer informe que va servir 
com a referència en la diagnosi i en el tractament de 
l’asma, tant per a adults com per a la població infantil. 
Des de llavors, la pròpia GINA actualitza periòdica-
ment els seus informes i aconsella adaptar les reco-
manacions a les diferents condicions locals a causa 
de la variabilitat de la pràctica mèdica i dels distints 
sistemes sanitaris, així com per les diferències soci-
als, econòmiques i geogràfiques. 

A molts de països i a Espanya, en alguna de les seves 
comunitats autònomes, s’han publicat guies, plans o 
consensos amb l’objectiu comú de la millora en la 
presa de decisions clíniques, del treball en equip, la 
disminució de les diferències en el tractament dels 
infants amb asma en el mateix territori i la millora en 
la qualitat de l’assistència a aquests infants. 

Per tot això, i seguint les directrius i tendències ac-
tuals, s’ha considerat necessari l’elaboració d’un Pla 
d’atenció a l’infant i a l’adolescent amb asma a les 
Illes Balears.

Per a l’elaboració d’aquest Pla s’han tengut en comp-
te les peculiaritats geogràfiques del nostre territori i 
s’ha comptat amb un grup de professionals dels dis-
tints àmbits de la Pediatria de cadascuna de les illes.

El Pla potenciarà la coordinació de la feina que rea-
litza el personal de Pediatria d’Atenció Primària i la 
dels hospitals, perquè ha estat consensuat per pro-
fessionals d’aquests dos àmbits sanitaris. Un altre eix 
fonamental per assolir un control més eficient en el 
maneig de l’asma infantil seran els programes d’edu-
cació sanitària. 
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Aquest Pla exigeix, per una banda, un gran esforç for-
matiu per a tots els professionals que atenen la po-
blació infantil i, per una altra, una dotació de recursos 
materials major en els centres de salut. Tot això per 
aconseguir una diagnosi correcta i el seguiment ade-
quat de l’infant amb asma a l’Atenció Primària.
 
Aquest Pla pretén ser una eina eficaç i dinàmica, que 
s’actualitzi i es millori d’acord amb l’evidència científica 

amb què comptam i que, alhora, incorpori els canvis 
que la seva posada en marxa vagi suggerint.

En definitiva, el Pla d’asma infantil de les Illes Balears 
(PAIB), té com a objectiu essencial la millora de la 
qualitat de vida dels infants amb asma de la nostra 
comunitat. 

 



8•PAIB

•Objectius. 
•Població objectiu.
•Unitats assistencials. 
•Organització de l’assistència a l’infant asmàtic.
•Flux entre nivells assistencials.
•Recursos.
•Avaluació. 

Objectius 

El Pla d’asma infantil té com a objectiu millorar la qualitat 
de vida de l’infant i adolescent amb asma i la de la seva 
família, utilitzant com a estratègia la coordinació de l’as-
sistència sanitària entre l’Atenció Primària (AP) i l’Atenció 
Hospitalària (AH), així com el desenvolupament de progra-
mes d’intervenció centrats en l’educació sanitària.

•Objectiu general
 Millorar la qualitat de vida de l’infant i de l’adolescent 
amb asma i de la seva família, i apropar-la el màxim pos-
sible a la seva qualitat de vida “diana” (és a dir, aquella 
que tendrien si l’infant no tengués asma).

•Objectius específics 
•Coordinar les accions i les funcions de l’Atenció 

Primària i de l’Atenció Hospitalària.
•Desenvolupar programes d’intervenció, amb l’edu-

cació sanitària com a eix fonamental, que ajudin a 
tenir un millor coneixement i un major autocontrol 
de la malaltia per part dels infants, adolescents i 
de les seves famílies.

Població objectiu

El Pla té com a població objectiu tots els infants i 
adolescents de 0 a 14 anys residents a les Illes Ba-
lears. La població de les Illes Balears, segons dades 
de l’Institut Balear d’Estadística de 0 a 14 anys era, 
l’any 2005, de 145.286 individus, distribuïts de la se-
güent manera: 113.496 a Mallorca, 13.131 a Menorca 
i 18.659 a Eivissa i Formentera.
Segons estudis elaborats a l’illa de Mallorca (5) i ex-
trapolant les xifres de l’estudi ISSAC fase III (6,7) es 
calcula una prevalença d’asma infantil d’un 10,5%, per 
tant, la població objectiu seria de 15.255 individus.

Unitats assistencials

L’elevada prevalença de l’asma infantil i les caracterís-
tiques demogràfiques de les Illes Balears, fan recoma-
nable l’ordenació de l’assistència a l’infant asmàtic en 
unitats distribuïdes per tot el territori de la comunitat 
autònoma.

L’atenció a l’asma infantil s’organitza en unitats 
enquadrades als dos nivells assistencials: l’Aten-
ció Primària i l’Atenció Especialitzada, cadascuna 
de les quals opera en un àmbit concret, compta 
amb professionals propis i té funcions prèviament 
definides.

•Atenció Primària
Als centres de salut d’AP amb tres nivells de par-
ticipació:

•Equip d’AP: Està format per tants de grups de pe-
diatres i infermeres com microequips pediàtrics 
compti cada centre, la funció dels quals serà el 
desenvolupament del Pla d’asma infantil.

•Equip d’Atenció Continuada, en els Punts 
d’Atenció Continuada (PAC): constituït pel met-
ge i la infermera responsables de la guàrdia del 
centre, té com a funció l’atenció urgent a l’infant 
asmàtic en l’horari d’atenció continuada.

•Professionals de suport: integrat per fisiotera-
peutes, auxiliars de clínica i personal no sanita-
ri del centre de salut (administratius, zeladors, 
etc).

•Hospital d’Àrea.
Amb quatre nivells de participació:

•Unitat de Pneumologia Infantil: Consulta exter-
na ubicada a cada hospital d’àrea, amb la funció 
de servir de referència per al conjunt dels cen-
tres de salut de l’Àrea Sanitària.

•Àrea d’Urgències Pediàtriques: Té com a funció 
l’atenció a l’infant amb agudització de l’asma.

•Unitat d’Hospitalització Pediàtrica: Proporciona 
cures mèdiques i d’infermeria a l’infant hospitalit-
zat a causa de l’asma. 

•Unitat de Cures Intensives Pediàtriques (UCIP): 
La Unitat de Cures Intensives Pediàtriques  

PLANIFICACIÓ



de l’Hospital Universitari Son Dureta és la Uni-
tat de referència de tota la comunitat autòno-
ma per al tractament de l’infant amb crisi greu 
d’asma. 

Organització de l’assistència a l’infant asmàtic 

L’assistència a l’infant asmàtic es planifica per a tres 
àmbits d’atenció:
 
•Atenció ordinària (primària i hospitalària):

•Captació al programa.
•Diagnosi de l’asma.
•Seguiment de l’infant amb asma (visites periòdiques).
•Activitats educatives.
•Intervencions terapèutiques (farmacològiques i 

no farmacològiques).
•Activitats sanitàries de suport (fisioteràpia, grups 

de suport).

•Atenció urgent:
•Atenció a l’infant amb crisi asmàtica.

•Atenció complementària:
•Coordinació amb l’entorn social.
•Coordinació amb l’entorn educatiu.

Flux entre nivells assistencials 

El flux d’infants entre cada equip d’AP i la Unitat de 
Pneumologia Infantil de l’Hospital d’àrea sanitària 
corresponent serà bidireccional. 
L’Equip d’AP sol·licitarà consulta a aquesta unitat de l’Hos-
pital, previ informe complet, en els  casos següents:

•Infants amb asma greu. 
•Per dificultats diagnòstiques o necessitat d’interven-

cions especials  (a causa de l’edat, gravetat, dubtes 
diagnòstiques). 

•Per a la realització d’una prova complexa.

La Unitat de Pneumologia Infantil remetrà l’infant a 
l’equip d’AP amb un informe clínic en cadascuna de 
les visites realitzades. 

Recursos

Entre les funcions del Pla es troben la distribució i or-
denació dels recursos humans i materials disponibles 
per a l’Atenció de l’Asma Infantil.

•Recursos humans
Els recursos humans del Pla són el personal sanitari i 
no sanitari que proporciona serveis a la xarxa pública 
de salut, tant en l’àmbit de l’Atenció Primària (Equip 
d’AP, equip d’atenció continuada, professionals de su-
port) com en el d’Atenció Hospitalària (Unitat de Pneu-
mologia Infantil, Unitat d’Urgències de l’Hospital, Unitat 
d’Hospitalització Pediàtrica i Unitat de Cures Intensives 
Pediàtriques).

•Recursos materials
L’assistència a l’infant amb asma exigeix disposar de 
recursos materials per a la diagnosi i el seguiment de 
la malaltia, així com el tractament de la crisi asmàtica. 
A més de tot el material ja disponible als centres de 
salut, el Pla els dotarà amb els  materials següents: 

El Pla inclou la donació de forma gratuïta de cambres 
d’inhalació amb mascareta per als infants amb asma 
de 0 a 4 anys. 

Amb el Pla es crea un programa informàtic especi-
alment dissenyat per als professionals dels centres 
d’atenció primària, PROTOCOL ASMA INFANTIL, que 
permetrà el seguiment de l’infant amb asma i facilitarà 
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RECURSOS MATERIALS

ESPIRÒMETRES 1 per centre de salut

MESURADOR FEM 
(PEAK-FLOW)

2 per pediatra + 1 a la sala 
d’Urgències

PULSIOXÍMETRE 1 per centre de salut

PRICK TEST 1 per centre de salut

CAMBRES 
INHALACIÓ 
LACTANTS

1 per pediatra + 1 a la sala 
d’Urgències

CAMBRES  
INHALACIÓ INFANTS

1 per pediatra + 1 a la sala 
d’Urgències

LLANCETES (1000 u) 1 per centre de salut
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la tasca educativa del professional amb la possibilitat 
de trametre a cada visita consells i instruccions per a 
l’infant i per a la família. 

Aquest programa s’ha inclòs dins de la història clínica 
informatitzada d’Atenció Primària (e-SIAP) de les Illes 
Balears.

Avaluació

L’avaluació del Pla s’estableix com un procés de re-
visió periòdica, amb la finalitat de posar en marxa 
mesures correctores en el cas de no assolir-se els 
objectius prevists.  

S’avaluarà:
•Cobertura: indicadors de cobertura de població 

objectiu.
•Morbiditat.
•Ingressos hospitalaris. 
•Funció pulmonar i altres tècniques diagnòstiques.
•Adequació de la prescripció.
•Coordinació entre nivells assistencials. 
•Qualitat de vida.
•Enquestes d’opinió dels professionals 
•Enquestes d’opinió dels usuaris.

 



Definició 

Una definició adequada de l’asma a l’infant, amb es-
pecial atenció als primers anys de la seva vida, on la 
fisiopatologia de l’asma no és totalment coneguda, 
és, segons el Tercer Consens Internacional Pediàtric: 
“Sibilants recurrents i/o tos persistent en una situ-
ació en la qual l’asma és probable i s’han descartat 
altres malalties menys freqüents” (8). 

A partir dels 6 anys ja es poden aplicar les defini-
cions fisiopatològiques més estrictes dels consen-
sos generals, com el de la Iniciativa Global per a 
l’Asma (GINA) (4) que la defineix com: “inflamació 
crònica de les vies aèries en les quals tenen un 
paper destacat determinades cèl·lules i mediadors. 
La inflamació crònica causa un augment associat 
a la hiperreactivitat de la via aèria que condueix a 
episodis recurrents de sibilàncies, dispnea, opres-
sió toràcica i tos, particularment durant la nit o la 
matinada. Aquests episodis s’associen general-
ment a un major o menor grau d’obstrucció al flux 
aeri, sovint reversible de forma espontània o amb 
el tractament”.

Aspectes epidemiològics

A les darreres tres dècades s’ha pogut constatar que 
l’asma ha augmentat en tot el món, tot i que amb 
una àmplia variació de la prevalença entre els distints 
països, i fins i tot entre diferents àrees geogràfiques 
al mateix país.

Per a l’anàlisi dels canvis de la prevalença de l’asma 
infantil a Espanya s’utilitzen les dades provinents de 
l’estudi ISAAC (Internacional Study of Asthma and 
Allergies in Chilhood). Aquest estudi fou realitzat a 
56 països. D’Espanya hi participaren 10 ciutats. És 
l’estudi epidemiològic més important a nivell mun-
dial i ha permès comparar resultats entre ciutats i 
veure l’evolució en el temps a cada país, gràcies que 
s’ha fet en distintes fases. Les fases I i III de l’estudi 
s’han fet amb la mateixa metodologia. Els resultats 
de la prevalença d’asma activa (asma en els darrers 

12 mesos) de les ciutats espanyoles incloses a l’es-
tudi han estat:  
•ISAAC. Fase I (1994-1996): Asma activa: 13-14 anys: 

9.6% i 6-7 anys: 6.2% (9,10,11)
•ISAAC. Fase III (2001-2002): Asma activa: 13-14 anys: 

10.6% i 6-7 anys fins al 10% (6,7). 

Podem constatar que als 13-14 anys pràcticament no 
ha variat la prevalença però sí que hi ha hagut un aug-
ment important de la prevalença als infants de 6-7 anys, 
passant del 6.2% al 10%. Aquest estudi també mostrà 
una prevalença més elevada a les ciutats de les zones 
costaneres que a les de l’interior de la península. 

Història natural

Existeixen evidències que permeten afirmar que l’as-
ma està determinada genèticament. La seva forma 
de transmissió seria poligènica. Actualment, s’estan 
realitzant nombrosos estudis a nivell mundial en el 
camp genètic, alguns d’aquests basats en aspectes 
íntimament relacionats amb l’asma, com per exem-
ple l’atòpia (hiperproducció d’IgE específica davant 
d’estímuls ambientals), la hiperreactivitat bronquial i 
la remodelació de la via aèria.

Mentre la genètica no pugui identificar exactament 
quins infants desenvoluparan asma, el risc o proba-
bilitat de presentar la malaltia es deriva de la pre-
sència d’una sèrie de factors. Aquests influeixen 
sobre l’inici de l’asma, sobre la seva persistència o 
sobre la seva progressió al llarg dels anys. Tot es 
basa en estudis de cohorts fets en diversos països 
del món, alguns d’aquests amb un seguiment de dè-
cades (12). Aquests estudis han permès identificar 
diferents fenotipus d’asma que expliquen la història 
natural de l’asma a la infància. Actualment, els tres 
més àmpliament acceptats són: sibilàncies preco-
ces transitòries, sibilàncies persistents no atòpiques 
i sibilàncies-asma atòpica. 
 
•Sibilàncies precoces transitòries:

•Començament precoç de símptomes (abans de 
3 anys i en general al primer any de vida) absèn-
cia de símptomes als 6 anys.
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•No història familiar d’asma ni atòpia.
•Episodis lligats a infeccions respiratòries víriques 

(VRS, parainfluença, adenovirus).
•Funció pulmonar disminuïda des del naixement, 

que roman baixa a edats posteriors, sense asso-
ciar-se a la hiperreactivitat ni a l’increment de 
variabilitat. 

L’exposició prenatal al tabac sembla ser un factor de 
risc en la disminució de la funció pulmonar durant 
les primeres setmanes de vida i està fortament as-
sociat a l’aparició de sibilàncies durant els primers 
tres anys de vida. Altres factors de risc són la pre-
maturitat o el contacte amb germans o amb altres 
infants a l’escoleta.

•Sibilàncies persistents no atòpiques: 
•Començament precoç, generalment abans de 

l’any, persistència de símptomes per sobre dels 
6 anys amb una tendència a la remissió a l’ado-
lescència. 

•No història familiar ni personal d’atòpia. 
•El principal desencadenant són els processos 

respiratoris vírics. 
•Funció pulmonar lleugerament disminuïda que 

persisteix així al llarg del temps. 

Sibilàncies-asma atòpica:
•Començament en qualsevol moment, fent-ho la 

meitat dels casos abans dels tres anys, tendència 
a la persistència d’asma a l’edat adulta. 

•S’associa a la història familiar i personal d’atòpia.
•En edats primerenques, els desencadenants po-

den ser infeccions respiratòries víriques, tot i que 
amb posterioritat estan clarament relacionats 
amb exposició a al·lergògens.

•Predomini en mascles. 
•Funció pulmonar normal al naixement disminuint 

significativament als 6 anys.  

Des del punt de vista clínic seria molt útil dispo-
sar d’un “índex de risc” combinant els antecedents 
amb avenços clínics que ens permetessin identificar 
aquells infants amb major probabilitat de desenvolupar 
asma atòpica i, per tant, persistent al llarg del temps. 

Actualment, es disposa de l’índex de Castro-Rodríguez 
(13) amb una sensibilitat del 39% i una especificitat 
del 82%, segons el qual els infants menors de 3 anys 
amb sibilàncies freqüents (més de tres episodis en el 
darrer any), tenen un risc d’asma persistent entre els 
6 i els 13 anys, d’un 76%, si presenten, com a mínim un 
criteri major o dos criteris menors dels que s’exposen 
a continuació:

El desenvolupament d’IgE específica a l’ou durant el 
primer any de vida és un índex predictiu de risc de 
malaltia atòpica, i és el principal i més precoç mar-
cador serològic d’una posterior sensibilització a al-
lergògens inhalats i del desenvolupament de patolo-
gia al·lèrgica respiratòria. Si l’al·lèrgia a l’ou, a més a 
més, s’associa a dermatitis atòpica, la probabilitat de 
presentar patologia al·lèrgica respiratòria als 4 anys 
s’eleva al 80%.
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ÍNDEX DE PREDICCIÓ DE CASTRO-RODRÍGUEZ  

Criteris majors

Diagnosi mèdica d’asma en algun dels pares
Diagnosi mèdica de dermatitis atòpica

Criteris menors

Diagnosi mèdica de rinitis al·lèrgica.
Sibilàncies no relacionades amb refredats
Eosinòfils en sang >4%

 



La diagnosi de l’asma a l’infant i l’adolescent es basa en:

•Diagnosi clínica: 
•Història clínica. 
•Exploració física.

•Diagnosi funcional: demostració d’obstrucció al 
flux aeri.  

•Diagnosi diferencial.

Els símptomes considerats cardinals a l’asma són:

•Sibilàncies, referides com a “pitades o xiulades” 
al pit.

•Dispnea o dificultat per respirar.
•Opressió toràcica, manifestada més per infants 

majors o adolescents.
•I tos, generalment irritativa, en accessos i de 

predomini nocturn o en aixecar-se.

Aquests símptomes es presenten amb un patró sug-
gestiu: són variables, recurrents, empitjoren per la nit 
i es desencadenen per l’exercici, la rialla o les emoci-
ons, exposició a irritants (inclòs el tabac) o exposició a 
al·lergògens coneguts.

L’asma pot ser diagnosticada sobre la base dels símpto-
mes. No obstant això, és la mesura de la funció pulmonar 
i, particularment la reversibilitat de l’obstrucció bronquial, 
la que dóna seguretat a la diagnosi. En el cas de l’asma 
al lactant i al preescolar resulta especialment difícil la di-
agnosi en no poder realitzar una espirometria per falta de 
col·laboració. A més a més, en aquests casos, la diagnosi 
diferencial és més àmplia perquè la simptomatologia és 
semblant a la d’altres malalties respiratòries.

La Taula 1 presenta una proposta de criteris diagnòs-
tics d’asma que permeten la identificació precoç de 
la malaltia (14).
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DIAGNOSI CLÍNICA 

TAULA 1
CRITERIS CLíNICS PER AL DIAGNÒSTIC DE L’ASMA (ADAPTAT DEL PRANA) (14)

Edat 0-23 mesos 
Tres episodis de sibilàncies

Edat 2-5 anys i infants majors no col·laboradors 
Tres episodis de dispnea i sibilàncies  
Dos episodis de dispnea i sibilàncies en el darrer any amb resposta a broncodilatador

Edat 6-13 anys 
Tres episodis de dispnea i sibilàncies i test de broncodilatació + 
Dos episodis de dispnea i sibilàncies en el darrer any i test de broncodilatació + 
Símptomes respiratoris recurrents o continus i test de funció pulmonar + (test broncodilatador, variabilitat o exercici +) 
Símptomes amb l’exercici físic i test d’exercici + 
Tres episodis de dispnea i sibilàncies o dos en el darrer any amb espirometria normal i test de broncodilatació negatiu.



Història clínica
Una història clínica detallada és fonamental per a la 
correcta valoració dels símptomes relacionats amb 
l’asma:

•Constatació dels símptomes i signes d’asma, 
que necessiten les seves característiques per-
què per ells mateixos no són diagnòstics, tot i 
que sí molt suggestius (sibilàncies de predomi-
ni espiratori).

•Començament, durada i freqüència dels símptomes 
(edat d’inici i curs seguit durant el darrer any).

•Patró d’aparició (estacional o perenne, continu 
o episòdic).

•Variació al llarg del dia, de la nit o en aixecar-se.
•Valoració de la gravetat dels episodis (freqüèn-

cia, assistència a urgències, hospitalització).
•Valoració de l’estat en els períodes d’intercrisi 

(símptomes respiratoris, tolerància a l’exercici, 
necessitat de medicació ocasional).

•Relació amb factors precipitants o agreujants (in-
fecció respiratòria viral, exercici físic, exposició a 
al·lergògens, irritants, rinitis i sinusitis, reflux gas-
troesofàgic, fenòmens atmosfèrics, emocions, 
fàrmacs, aliments, additius i conservants, factors 
endocrins).

•Història de factors lesius sobre la via respiratòria 
en edats primerenques (displàsia broncopulmo-
nar, pneumònia, pares fumadors).

•Processos acompanyants (rinitis, conjuntivitis, al-
lèrgia alimentària i/o dermatitis atòpica).

•Història familiar d’asma, al·lèrgia, sinusitis, rinitis 
o pòlips nasals.

Exploració física

L’exploració física pot ser normal tot i que l’anomalia 
física més habitual és la presència de sibilàncies en 
l’auscultació.
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La diagnosi clínica de l’asma ha de completar-se amb 
la definició de la gravetat, basada en les característi-
ques clíniques i la seva repercussió funcional.
La classificació de l’asma té com a finalitat establir 
pautes de tractament unificades, segons la intensi-
tat del procés. La classificació ha de ser interpreta-
da com un procés dinàmic, perquè un pacient pot 
ser classificat en un nivell determinat per més en-
davant ser modificat (en sentit favorable o no), com 
a resultat de múltiples factors, com per exemple el 
tractament o la variabilitat de la pròpia malaltia, en-
tre d’altres.

La valoració de la gravetat es basa en:
•Nombre de crisis: periodicitat, durada i intensi-

tat de les crisis.  
•Intercrisis: símptomes diürns, nocturns i toleràn-

cia a l’esforç.
•Necessitat de medicació broncodilatadora de 

rescat: “a demanda” i amb quina freqüència. 
•Funció pulmonar: A l’espirometria forçada, el FEV1 

és l’“estàndard or” per poder classificar la gravetat. 
També s’utilitza la variabilitat del FEM.

Existeixen nombroses classificacions d’asma. Entre 
les més conegudes hi ha:
La classificació de la Global Iniciative for Asthma 
(GINA) és comuna per a tots els grups d’edat i di-
ferencia l’asma intermitent de la persistent, i pot 
ser aquesta darrera: lleu, moderada o greu. En la 
penúltima revisió d’octubre del 2005 afegia una 
classificació en funció del tractament de fons per a 
pacients que ja estan en tractament. A la seva nova 
revisió de novembre del 2006(4), introdueix canvis 

substancials respecte a les anteriors. Un d’aquests 
canvis és a la classificació, basada en el nivell de 
control de l’asma que defineix tres nivells de grave-
tat: asma controlada, asma parcialment controlada i 
asma no controlada, deixant la classificació anterior 
per a la medició de la gravetat en un pacient a la 
diagnosi inicial o bé per a estudis comparatius i per 
a investigacions. L’èmfasi es troba en el concepte 
que l’objectiu del tractament de l’asma és aconse-
guir i mantenir el control dels símptomes. En aques-
ta nova versió de la GINA, a més a més, es fa una 
revisió en el tractament de l’asma en infants menors 
de 5 anys. 

La classificació de la Guia Espanyola per al Maneig 
de l’Asma (GEMA)(15) distingeix, segons les dades 
clíniques i/o de funció pulmonar, i de menor a ma-
jor gravetat, dos tipus d’asma intermitent: ocasional i 
freqüent, i altres dos tipus d’asma persistent: mode-
rada i greu, que resulta molt més adaptada a l’edat 
pediàtrica.

També són molt conegudes la classificació de l’Ex-
pert Pannel Report (16) i la classificació de la Guia 
Australiana per al tractament de l’asma infantil (17), 
recentment incorporada a la Guia d’Asma del País  
Basc (18). 

Amb criteris pràctics i de consens, s’ha escollit la 
classificació de l’asma a l’infant de la Societat Espa-
nyola de Pneumologia Pediàtrica (SENP) i de la So-
cietat Espanyola d’Immunologia i Al·lèrgia Pediàtrica 
(SEICAP) de 2006, que s’ha publicat en un document 
conjunt (19). Vegeu-ne la taula 2.

PAIB•15

CLASSIFICACIÓ DE LA GRAVETAT DE L’ASMA
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TAULA 2.

CLASSIFICACIÓ DE LA GRAVETAT DE L’ASMA. (SENP-SEICAP)

EPISÒDICA OCASIONAL •Episodis de poques hores o dies de durada < d’una vegada cada 10-12 setmanes
•Màxim 4-5 crisis a l’any
•Asimptomàtic a les intercrisis, amb bona tolerància a l’exercici

Exploració Funcional Respiratòria
•Normal a les intercrisis

EPISÒDICA FREQÜENT •Episodis < d’una vegada cada 4-5 setmanes (màxim 6-8 crisis a l’any)
•Sibilàncies en fer esforços intensos
•Intercrisis asimptomàtiques

Exploració Funcional Respiratòria
•Normal a les intercrisis

PERSISTENT MODERADA •Episodis > d’una vegada cada 4-5 setmanes
•Símptomes lleus a les intercrisis
•Sibilàncies en fer esforços moderats
•Símptomes nocturns =< 2 vegades per setmana
•Necessitat de beta2-agonistas=< 3 vegades per setmana

Exploració Funcional Respiratòria
•FEM o FEV1>=70% del valor predit
•Variabilitat del FEM entre el 20-30%

PERSISTENT GREU •Episodis freqüents
•Símptomes a les intercrisis
•Requeriments de beta2-agonistes > 3 vegades per setmana
•Símptomes nocturns > 2 vegades per setmana
•Sibilàncies en fer esforços mínims

Exploració Funcional a la intercrisi
•FEM o FEV1 < 70% del seu valor predit
•Variabilitat del FEM > 30%

 

•En menors de 6 anys no és necessari valorar la fun-
ció pulmonar a efectes de classificació.

•En el lactant, les intercrisis es valoraran per la seva 
repercussió en la seva activitat normal diària (plors, 
rialles, jocs i alimentació).

•La presència d’UNA de les característiques de gra-
vetat és suficient per situar l’infant en aquesta ca-
tegoria.

•Cada pacient s’ha d’assignar a la categoria més 
greu de la qual en tengui una característica clínica. 
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A totes les edats i especialment en lactants i preesco-
lars és necessari valorar la possibilitat d’una diagnosi 
diferencial de l’asma. 

S’ha de tenir en compte la possibilitat que diverses 
malalties puguin coincidir amb l’asma, com és el cas 
de la rinitis al·lèrgica.

DIAGNOSI DIFERENCIAL

MALALTIES DE LA VIA AÈRIA SUPERIOR

•Rinitis al·lèrgica

•Sinusitis

PROCESSOS OBSTRUCTIUS DE LA VIA AÈRIA INFERIOR GRUIXUDA

•Aspiració d’un cos estrany de localització traqueal o bronquial

•Disfunció de les cordes vocals

•Anells vasculars

•Laringomalàcia i traqueomalàcia, membranes laringes i estenosi traqueal o  bronquial

•Anomalies congènites (Atrèsia lobar segmentària, emfisema lobar congènit, quist broncogènic)

•Tumors mediastins, adenopaties i altres causes de compressió bronquial extrínseca

•Adenomes i granulomes endobronquials

PROCESSOS OBSTRUCTIUS DE LA VIA AÈRIA INFERIOR PERIFÈRICA

•Bronquiolitis viral

•Bronquiolitis obliterant 

•Fibrosi quística

•Displàsia broncopulmonar

•Malalties cardíaques 

ALTRES CAUSES

•Tos recurrent o crònica d’origen no asmàtic

•Síndromes aspiratives per disfunció de succió o reflux gastroesofàgic

•Síndrome d’hiperventilació

•Disfunció ciliar

•Tuberculosi pulmonar

•Pneumònia

•Tos ferina
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Són els factors capaços de produir els símptomes de l’as-
ma i/o precipitar reaguditzacions, induint inflamació i/o 
provocant broncoconstricció aguda. Els desencadenants 
inclouen els al·lergògens, irritants i altres factors de natu-
ralesa molt diversa, amb un impacte relatiu sobre l’asma 
que varia segons l’edat de l’infant i l’adolescent.

Factors desencadenants de l’asma

•Al·lergògens.
•Àcars de la pols domèstica (Dermatophagoides 

pteronyssinus i Dermatophagoides farinae).
•Pòl·lens (gramínies, arbres, males herbes).
•Al·lergògens animals (moix, ca, rosegadors).
•Fongs.

•Irritants.
•Fum del tabac.
•Contaminants atmosfèrics (òxids de sofre, mo-

nòxid i diòxid de carboni, composts nitrogenats, 
ozó, hidrocarburs, formaldehid, partícules).

•Fum de la fusta.
•Derivats del radó (aerosols).
•Composts orgànics volàtils (olors penetrants).

•Altres factors.
•Exercici físic.
•Infecció respiratòria viral (rinovirus, virus respira-

tori sincitial, virus de la  grip).
•Rinitis i sinusitis.
•Reflux gastroesofàgic.
•Canvis atmosfèrics (humitat ambiental, aire fred).
•Factors emocionals (emocions expressades amb 

plors, rialles, por i ira intensos).
• Fàrmacs (antiinflamatoris no esteroides (AINES), 

ß-bloquejants).
•Aliments i additius (tartrazina, sulfits).

FACTORS DESENCADENANTS

IMPACTE DELS FACTORS DESENCADENANTS EN RELACIÓ AMB L’EDAT. (PRANA) (14)

0-2 ANYS   3-5 ANYS   6-11 ANYS   12-18 ANYS   

Al·lergògens 

•Inhalants domèstics  + +++ +++ +++

•Inhalants estacionals  - ++ ++ ++

•Aliments   + + (+) (+)

Infeccions respiratòries virals   ++++ +++ ++ +++

Irritants   + ++ ++ ++

Exercici físic  (+) ++ +++ ++

Factors emocionals    (+) (+) (+) (+)

Antiinflamatoris no esteroides   ¿? ¿? (+) +
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Al·lergògens

L’exposició als pneumoal·lergògens ambientals res-
ponsables de la sensibilització atòpica (present a la 
majoria dels infants i adolescents amb asma), indueix 
l’increment de la inflamació i dels símptomes de la 
malaltia asmàtica.

Àcars de la pols domèstica
Els àcars de la pols domèstica (gènere Dermatopha-
goides) són artròpodes microscòpics molt ubics, 
que s’alimenten d’escames cutànies despreses de 
la pell. A les cases, els àcars colonitzen matalas-
sos (el seu reservori principal), roba de llit, estores, 
moquetes, cortines, mobles entapissats i ninots de 
pèl (20).
Tenen capacitat de proliferació màxima en condici-
ons d’humitat relativa de 75-85% i temperatura de 
20-250C, mentre que el seu cicle vital s’interromp en 
circumstàncies desfavorables.
A les Illes Balears, els àcars responsables amb més 
freqüència de la sensibilització al·lèrgica i de l’apari-
ció de símptomes d’asma són els Dermatophagoides 
pteronyssinus i Farinae. 
 
Pòl·lens
La majoria de les plantes amb interès al·lergològic 
(gramínies i espècies d’arbres i mates de pol·linització 
anemòfila) es caracteritzen per generar pòl·lens petits 
de parets llises que tenen elevades concentracions a 
l’aire durant el període de màxima pol·linització (20).
Les gramínies, de les quals n’existeix una gran varie-
tat de gèneres i espècies, comprenen gramínies cul-
tivades, com ara els cereals o plantes silvestres que 
inclouen  la gespa o el gram. Són causa important de 
rinoconjuntivitis i asma pol·línica a causa de la seva 
gran al·lergenicitat i extensa distribució. A les Illes Ba-
lears, el clima és suau i afavoreix una floració més 
llarga (de març a agost), però menys intensa.
Entre els arbres, destaca la sensibilització a l’olive-
ra, que pol·linitza d’abril a juny i entre les males her-
bes, la parietària típica de la conca mediterrània, 
que es troba en llocs no cultivats i en parets. Pol-
linitza de març a octubre, però principalment durant 
la primavera.

Moix
L’al·lergogen dels moixos s’ha aïllat a la pell, la saliva i 
altres fluïts corporals, i és la saliva la font principal de 
l’al·lergogen major dels moixos. Es desplaça en petites 
partícules, detectant-se altament concentrat a l’aire en 
suspensió així com en estores i mobles entapissats de 
les cases on hi ha moix i, fins i tot, en altres cases i 
edificis públics (com col·legis i escoletes) a on arriba 
transportat per la roba de les persones que conviuen 
amb l’animal (20).

Ca
L’ al·lergogen majoritari procedeix de la saliva i de la 
pell de l’animal.

Fongs
Els fongs d’exterior amb importància al·lergològica 
(Alternaria, Cladosporium, Aspergillus i Penicillium) 
necessiten condicions ambientals adequades per al 
seu creixement (zones humides).

Altres al·lergògens de procedència animal
•Animals mamífers: rosegadors (conills de rata i 

hàmsters utilitzats com a mascotes. La font prin-
cipal d’al·lergògens és l’orina.

•Escarabat de cuina (panerola): algunes espècies 
de panerola han estat reconegudes com a fonts 
d’al·lergògens. 

Grip
Estudis observacionals han revelat que la infecció pel virus 
de la grip pot estar associada amb exacerbacions d’asma. 
Tot i que no existeixen evidències sòlides per donar suport 
a la vacunació universal de la grip en pacients amb asma i 
tenint en compte que s’ha demostrat la seva seguretat en 
relació a la possibilitat d’exacerbacions d’asma, es reco-
mana la vacunació anual dels infants asmàtics. 

Tabac
L’exposició al tabac ambiental s’ha associat a un aug-
ment de la gravetat de l’asma, per la qual cosa s’ha 
d’insistir en evitar el fum del tabac en presència d’un 
pacient asmàtic. 
Entre els adolescents s’ha de fomentar l’educació per 
evitar el tabaquisme.
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L’exploració funcional respiratòria serveix per confir-
mar la diagnosi de l’asma amb la demostració de l’al-
teració ventilatòria obstructiva pròpia de la malaltia i 
la seva reversibilitat.

En l’infant col·laborador, l’espirometria forçada és la 
prova funcional bàsica, tant per confirmar la diagnosi, 
com per quantificar-ne la gravetat, monitoritzar l’evo-
lució i objectivar la resposta al tractament. En l’infant 
petit (menor de 5-6 anys) o en el no col·laborador 
s’utilitzen altres proves d’àmbit hospitalari. 

La normalitat de l’espirometria en un pacient amb 
sospita clínica d’asma no exclou la diagnosi.

Espirometria forçada

Concepte
És la tècnica que mesura volums i fluxos pulmonars 
generats en una maniobra d’espiració màxima volun-
tària, des d’una posició d’inspiració màxima, realit-
zada de forma forçada en el menor temps possible. 
S’obtenen les corbes flux-volum (Figura 1) i volum 
–temps i els paràmetres següents:

•FVC: Capacitat vital forçada. És el volum d’aire 
que pot ser espirat, amb el màxim esforç i rapide-
sa, partint d’una inspiració màxima. S’expressa en  
litres.

•FEV1: Volum espiratori forçat en el primer segon, 
partint d’una inspiració màxima. S’expressa en litres/
segon. Reflecteix les alteracions de les vies aèries 
majors.

•Relació FEV1/FVC: És el percentatge de la capaci-
tat vital forçada que s’espira en el primer segon. És el 
paràmetre més útil per identificar una obstrucció. 

•FEF 25-75 %: És el flux espiratori forçat entre el 
25% i el 75% de la capacitat vital forçada. És un ín-
dex molt sensible per reflectir l’obstrucció de les 
petites vies aèries, però és molt variable, fet que li 
resta utilitat.

•FEM: És el flux màxim aconseguit durant l’espiració 
forçada. S’expressa en litres/segon. És dependent de 
l’esforç però d’escassa variabilitat, fet pel qual resulta 
molt útil en la pràctica clínica. Es pot obtenir també 
amb el mesurador del FEM.

Els valors espiromètrics s’expressen percentual-
ment respecte a uns valors teòrics de referència 
obtinguts en una mostra representativa de pobla-
ció sana i calculats en funció de l’edat, sexe, talla 
i pes (21). 

Des del punt de vista espiromètric, l’asma es caracte-
ritza per un patró obstructiu: 

Segons els valors del FEV1 podem classificar la gra-
vetat de l’asma en:

Episòdica ocasional o freqüent: FEV1 NORMAL > 80%.
Persistent moderada FEV1 ≥70%.
Persistent greu FEV1 <70%.

Figura 1

PROVES FUNCIONALS RESPIRATÒRIES

FVC Normal o disminuïda

FEV1 Disminuït < 80%

FEV1/ FVC Disminuït < 75-80%

FEF 25-75% Disminuït < 70%

Gràfic 1 Normal

Gràfic 2 Obstructiu

Gràfic 3 Restrictiu



PAIB•21

Consideracions tècniques

•Condicions prèvies (de l’infant i de l’ambient)
•Edat superior a 5-6 anys (depèn de la capacitat 

de col·laboració de l’infant).
•Suspendre els broncodilatadors inhalats d’ac-

ció curta per un període de 6 hores, els d’ac-
ció llarga tot sols o combinats, 12 hores abans. 
Si ha estat necessari prendre’ls s’haurà de re-
gistrar.

•Abstenir-se del tabac 2-3 hores abans.
•Ambient tranquil (lliure de distraccions) i amb la 

temperatura adequada.
•Pesar i messurar la talla a l’infant.

•Tècnica d’execució
•Explicar el procediment a l’infant i fer una de-

mostració.
•Mantenir la posició asseguda amb el cap i el 

tronc recte i ben dret i les cames sense creuar, 
també es pot fer de peu. 

•Usar roba còmoda. 
•L’ús de pinces nasals és opcional.
•Usar una boqueta pediàtrica, no deformable i 

d’un sol ús.
•Fer algunes respiracions normals 
 (volum corrent).
•Fer una inspiració màxima mantinguda durant 2-

3 segons, seguida d’una espiració, el més ràpida 
i forta possible, perllongant-la fins a aconseguir 
el buidat complet dels pulmons.

•Selecció de maniobres
•Criteri d’acceptabilitat:

•Maniobra d’inici, traçat i acabament satis-
factoris.

•Durada adequada (en infants al menys 3 
segons).

•Lliure d’artefactes (tos, fuites). 
•Realitzada amb esforç suficient a criteri del 

tècnic.
•Criteri de reproductibilitat: si els dos millors valors 

de FVC i de FEV1 no difereixen entre ells més d’un 
5% o 100 ml.

Una espirometria sense traçat gràfic és de poc valor. 

El nombre de maniobres pot variar entre un mínim 
de 3 satisfactòries i un màxim de 6-8, separades al 
menys per 30 segons entre elles.

Els nous espiròmetres seleccionen automàticament la 
millor corba de les realitzades: la que té millor suma 
de FVC i FEV1, també queden registrades els millors 
valors de FVC i FEV1, tot i que no pertanyin a la ma-
teixa corba, que serviran de referència per a la prova 
broncodilatadora i la prova d’esforç.

•Contraindicacions i precaucions
Contraindicacions: pneumotòrax, hemoptisi i dolor 
toràcic que augmenta amb la maniobra.
Precaucions: tuberculosi pulmonar.

Prova broncodilatadora

S’utilitza per avaluar la reversibilitat de l’obstrucció 
de la via aèria i ha de constituir una exploració habi-
tual en qualsevol infant amb sospita d’asma, fins i tot 
quan el FEV1 sigui normal.

Consisteix a realitzar una espirometria forçada ba-
sal i repetir-la als 15-20 minuts d’haver administrat 
un broncodilatador: 2-4 dosis de 100 mcg (2-4 puls) 
de salbutamol mitjançant MDI i cambra espaiadora 
o 1 dosi de 500 mcg de terbutalina (turbuhaler). La 
prova és positiva quan l’obstrucció és reversible, 
considerant significatiu un augment del FEV1 del 9-
12% sobre el basal o del 9% sobre el teòric (22). 

Hem de tenir en compte que una funció pulmonar 
amb prova broncodilatadora negativa no exclou la di-
agnosi de l’asma. 
 
Prova d’exercici

L’exercici és un desencadenant inespecífic de l’as-
ma. Per això, podem utilitzar la provocació mitjançant 
l’exercici d’una intensitat i amb una durada determi-
nada per demostrar la resposta obstructiva.
Per a pacients amb símptomes sospitosos d’asma i 
amb funció pulmonar normal, la prova de provocació 
amb exercici pot ajudar a establir la diagnosi de 
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l’asma. El test, tot i que és bastant específic, pre-
senta una baixa sensibilitat, però és molt útil quan 
els símptomes suggerents d’asma apareixen exclu-
sivament o preferentment en relació amb l’esforç 
físic (asma induïda per l’exercici). Un test de carrera 
lliure negatiu no exclou la diagnosi de l’asma induïda 
per l’exercici (23).
 
•Condicions prèvies (de l’infant i de l’ambient)

•Absència de símptomes de l’asma en el moment 
d’inici de la prova amb espirometria basal normal 
(FEV1 y FVC >80%). 

•No haurà pres cap medicació broncodilatadora 
en les 12 hores prèvies, ni haurà realitzat un altre 
esforç important el mateix dia. 

•Haurà de vestir roba adequada per a l’exercici 
físic. 

•La temperatura ambiental ha d’estar entre 18-20oC. 

•Tècnica d’execució
•Consisteix a realitzar una espirometria basal i a 

continuació realitzar un exercici físic després del 
qual es repeteix l’espirometria valorant el grau 
d’obstrucció.

•Es realitzarà cursa lliure contínua durant el temps 
necessari per assolir un 80-90% de freqüència 
cardíaca màxima per a la seva edat (calculada 
220 menys edat en anys). El temps necessari sol 
ser entre 8-10 minuts, en infants menors de 12 
anys se sol aconseguir en uns 6 minuts. L’exerci-
ci ha de cessar de forma brusca. Si l’infant pre-
senta símptomes, la cursa s’ha de suspendre, se 
li ha d’oferir un broncodilatador, i donar la prova 
per positiva. 

•Les espirometries post-exercici s’han de realit-
zar als 5, 10, 15 i 20 minuts. La màxima bron-
coconstricció ocorre generalment de 3 a 15 mi-
nuts després d’acabar l’exercici.

•S’ha d’aplicar la fórmula: FEV1 pre – FEV1post / 
FEV1 pre x 100. Un descens superior al 10-15% 
es considera positiu. 

•Si en qualsevol moment l’espirometria resul-
ta positiva, s’administra un broncodilatador 
(400 mcg de salbutamol (4 puls) o equivalent 

de terbutalina). S’haurà de repetir als 15-20 
minuts per comprovar la reversibilitat. 

Flux espiratori màxim

El FEM (flux espiratori màxim) és el flux d’aire ob-
tingut durant una espiració forçada, realitzat des 
d’una posició d’inspiració màxima que es mesura 
amb un dispositiu conegut com a mesurador del 
FEM o Peak Flow Meter. 

Mesura el grau d’obstrucció de les vies aèries grui-
xudes, és molt dependent de l’esforç i no informa 
de l’estat de les petites vies aèries. 

Dins d’un context clínic de sospita d’asma i en ab-
sència d’espirometria o quan aquesta és normal, 
la variabilitat del FEM podria ser útil en la diagnosi 
de l’asma, tenint una baixa sensibilitat i una alta 
especificitat.(24).

•Condicions prèvies 
•Edat superior a 4-5 anys (segons la col·laboració 

del pacient). 
•Mesurador de FEM homologat i amb escala de 

rang adaptada. 

•Tècnica d’execució
•Col·locar-se en posició de peu o assegut amb 

l’esquena recta.
•Subjectar el mesurador amb suavitat, en sen-

tit horitzontal. Evitar que els dits interfereixin 
amb l’agulla. 

•Inspirar profundament per la boca i bufar per la 
boqueta fort i ràpid, amb els llavis tancats i sense 
interferències de dents o de la llengua sobre el 
flux d’aire. 

•Repetir la maniobra 3 vegades. Anotar el mi-
llor registre. Es considerarà acceptable si de 
3 mesures en 2 hi ha una diferència inferior 
a 20 ml.

•Estudi de la variabilitat diària
•Consisteix a mesurar el FEM un mínim de 2 vega-

des al dia (matí i nit) durant 2-3 setmanes, regis-
trant els valors obtinguts. 
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•Si l’infant pren medicació broncodilatadora el va-
lor de FEM del matí s’ha de mesurar prèviament 
a la presa del broncodilatador (BD) i el del FEM 
del vespre serà 15-10 minuts després de la presa 
del broncodilatador. 

•La variabilitat diària no ha de ser més gran del 
20%. Un test de variabilitat diària positiu (>20%) 
és suggerent d’asma, mentre que un test negatiu 
no exclou la malaltia.

Aplicacions
Malgrat les seves limitacions per a la diagnosi (18), 
el mesurador de FEM informa sobre l’estat de les 

vies aèries de forma ràpida i senzilla, fet pel qual 
resulta un instrument útil al domicili del pacient, a 
la consulta d’Atenció Primària i a la sala d’Urgències 
de l’hospital. 

En general, la monitorització del FEM és especialment 
útil en:

•Asma persistent moderada/greu.
•Asma inestable.
•Pacients amb mala percepció de les exacerbacions.
•Ajusts del tractament.
•Com a complement en la valoració de la crisi.
•No s’usaran mesuradors portàtils del FEM per a 

la diagnosi de l’asma.

 

FEM vespertí - FEM matutí
Variabilitat diària = --------------------------------------------------------- x 100

½ (FEM matutí + FEM vespertí)
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L’estudi al·lèrgic és clau per a la valoració de la ma-
laltia asmàtica i és un dels pilars en la diagnosi, jun-
tament amb la història clínica i les proves funcionals 
respiratòries.

Entre el 75-90% dels infants asmàtics majors de 4 
anys presenten sensibilització a algun al·lergogen que 
ha de ser identificat.

La identificació dels possibles al·lergògens pot realit-
zar-se mitjançant: 

•Història clínica completa i específica per identi-
ficar els desencadenants. És important tenir en 
compte els antecedents personals o familiars 
d’atòpia.

•Test en viu (proves cutànies: prick test). Les proves 
cutànies d’hipersensibilitat immediata són el mè-
tode d’elecció per confirmar la sospita clínica d’al-
lèrgia a causa de la seva alta sensibilitat i especifi-
citat, senzillesa d’execució, baix cost i rapidesa en 
l’obtenció de resultats (25). 

•Test in vitro: 
•Immunoglobulina E sèrica total: la seva quantifi-

cació té un escàs valor per al diagnosi de l’asma 
a causa de la seva falta d’especificitat (es troba 
elevada en distints processos no al·lèrgics: para-
sitosi entre altres) i la seva baixa sensibilitat en 
infants menors de 2-3 anys.(25).

•Immunoglobulina E sèrica específica (RAST/CAP). 
Tenen menor sensibilitat i un cost més elevat, té 
com a avantatge principal la seva seguretat en 
no produir reaccions adverses. Estarà indicat en 
aquelles situacions en les quals no es pugui realit-
zar el prick: 

•Risc de reacció anafilàctica.
•Dermatitis atòpica greu o dermografisme.
•No poder interrompre medicació que interfe-

reix amb el prick.
•Discrepància entre el prick i la història clínica.
•Existeix una correspondència PRICK-RAST 

del 100% per àcars, pòl.lens i epiteli d’ani-
mals, però inferior per a aliments o fongs, 
que en cas de prick positiu ja no és necessari 
la confirmació amb un RAST. 

•Phadiatop: És una tècnica in vitro que testa quali-
tativament una mescla equilibrada de pneumoal-
lergògens prevalents (àcars, fongs, arbres, gra-
mínies, maleses, moix i ca). En cas de positivitat, 
tot i que el valor d’IgE total sigui normal, obliga 
al laboratori a la realització d’IgE específica als 
pneumoal·lergògens més habituals, amb la ma-
teixa mostra de sang (26).

Els resultats s’han de valorar sempre en concordan-
ça amb la història clínica, perquè la detecció de la 
sensibilització a un al·lergogen no implica necessària-
ment la seva relació causal amb la simptomatologia 
del pacient. 

ESTUDI AL·LÈRGIC
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El prick test detecta la IgE específica lligada als re-
ceptors cel·lulars a la superfície dels mastòcits. De 
tal manera que quan un pacient està sensibilitzat a 
un determinat al·lergogen, la introducció d’aquest 
a la zona dèrmica repeteix el procés d’interacció 
antigen-anticòs (al·lergogen-IgE específica) fet que 
provoca la degranulació dels mastòcits i l’aparició 
d’una fava i d’un halo eritematós circumdant. La 
mida de la fava als 15-20 minuts, determina la mida 
de la reacció.

S’ha de tenir en compte que una positivitat en el prick 
test no significa necessàriament que l’al·lergogen po-
sitiu sigui el causant de l’asma al pacient. D’aquí la 
importància de combinar la història clínica i les posi-
tivitats del prick.

Es necessita un període de sensibilització per l’al·ler-
gogen, sobretot pels pneumoal·lergògens, en el cas de 
les plantes 2 pol·linitzacions. És aconsellable repetir les 
proves si hi ha persistència de clínica i terreny atòpic.

No existeix límit d’edat per a la seva realització, tot i 
que la reactivitat és menor als lactants (pot haver-hi 
falsos negatius en infants menors de tres anys). 

El prick és una tècnica mínimament invasiva i general-
ment innòcua, no obstant això, i malgrat que el risc 
sigui remot, s’ha d’estar preparat per atendre una 
possible reacció generalitzada. 

Condicions 

•Els extractes al·lergògens a testar han de ser es-
tandaritzats i conservar-se a la nevera a 2-8oC 
(mai en congelador).

•La llista d’al·lergògens a testar depèn de la his-
tòria clínica i de la zona geogràfica. A la nostra 
zona, la bateria mínima per al prick serà: D. Pte-
ronyssimus, D: Farinae, pol·len d’olivera, gramí-
nies, parietària, epiteli de moix i de ca i alternà-
ria. A més a més, s’utilitzaran sempre controls 
positius (histamina) i negatius (sèrum salí).

•Els extractes han de col·locar-se sempre en el 
mateix ordre i a una distància superior a 2 cm. 
entre ells mateixos per evitar interferències en la 
reacció cutània d’uns amb els altres. 

•Utilitzar llancetes estandarditzades (tipus Mor-
row-Brown) amb punta d’1 mm.

•Confirmar la retirada prèvia de la medicació ca-
paç d’interferir en el resultat de la prova (període 
de rentat).

Medicació que interfereix amb el prick: 

PROVES CUTÀNIES: PRICK TEST 

Antihistamínics •De primera generació 
(difenhidramina...) 
suspendre 3 dies abans 

•Hidroxicina: suspendre 
15 dies abans

•Ketotifé: suspendre 
15 dies abans

•D’acció llarga: astemizol, 
suspendre 1-2 mesos abans 

•Suspendre mínim 10 dies abans: 
cetirizina, loratadina, ebastina, 
terfenadina, desloratadina

Beta 2 agonistes •Orals i en aerosol, no inhibició

•Parenterals: inhibició de 
minuts a 24 hores

Corticoides 
sistèmics

•Tanda curta (7-10 dies) 
NO hi ha inhibició

•Tractaments perllongats >20 
mg prednisona o equivalent/dia 
suprimeix parcialment la reacció

Esteroides tòpics A la zona del prick test 
suspendre 2-3 setmanes abans

Antidepressius 
tricíclics, 
clorpromazina i 
benzodiazepines

Suspendre 7-14 dies abans
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Protocol de realització

•Retolar els extractes en la part no pilosa de la 
cara ventral de l’avantbraç esquerre (si és neces-
sari es poden col·locar en doble fila, o bé utilitzar 
l’avantbraç dret).

•Netejar la pell amb alcohol, deixant-la assecar.
•Col·locar cada gota d’extracte al costat de l’ano-

tació corresponent.
•El primer extracte serà el sèrum salí i el darrer 

la histamina (controls negatiu i positiu respecti-
vament).

•Practicar una punció a la pell damunt de la gota 
inserint la llanceta de forma perpendicular a 
l’avantbraç i procurant efectuar sempre la ma-
teixa pressió, si pot ser sense produir sang, utilit-
zant sempre una llanceta per a cada al·lergogen. 

•Assecar el braç amb paper, transcorreguts 1-3 
minuts de la punció.

•La lectura es fa als 15-20 minuts, amb l’ajut 
de llum tangencial que il·lumini la zona cutània 
elegida.

•Mesurar la pàpula en mm pels seus diàmetres 
màxim i perpendicular.

Interpretació

Criteri de positivitat: Es considera positiva una reac-
ció a l’al·lergogen quan la pàpula és igual o superior a 
la produïda per la histamina i aquesta ha de tenir un 
diàmetre major de 3 mm o una àrea de pàpula major 
de 7 mm2.
 El control negatiu no ha de provocar reacció, a no ser 
que existeixi dermografisme.  

Precaucions

Tot i que les reaccions generalitzades per prick test 
són molt infreqüents (menys d’una per cada 2 mili-
ons), com a mesura de precaució, s’ha de disposar 
d’adrenalina i d’una goma de torniquet, així com de 
material per a la reanimació cardiorespiratòria en el 
lloc on es fa el prick.
En cas de xoc anafilàctic, vegeu la informació en el 
capítol d’immunoteràpia. 

Contraindicacions del prick 

Posposar la realització de la prova en les condicions 
següents:
•Dermografisme positiu en retolar la pell.
•Asma aguditzada o situació clínica inestable (febre).
•Urticària activa (per possibilitat de falsos positius). 
•Malaltia dermatològica extensa (brot de dermatitis 

atòpica generalitzada).
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Els estudis complementaris no són la base de la di-
agnosi de l’asma, tot i que permeten aclarir alguns 
aspectes en la diagnosi diferencial de la malaltia.

Hemograma complet: l’eosinofília és un fet habitual 
en els infants al·lèrgics, tot i que és un paràmetre poc 
sensible i pot estar elevat a altres patologies, com ara 
les parasitosis. 
 
Immunoglobulines i subclasses: es realitzarà princi-
palment per descartar immunodeficiències.

Test de la suor: és de realització hospitalària per des-
cartar fibrosi quística. La detecció precoç mitjançant 
la prova del taló en el nadó, té un índex molt baix de 
falsos negatius. 

Estudis d’imatge

Rx de tòrax: No és una prova de rutina de l’avaluació 
del pacient amb asma, tret de pacients amb símp-
tomes atípics o quan sigui necessari excloure altres 
diagnosis. 
És normal als períodes intercrítics d’asma i, durant la 
crisi, pot ser normal o mostrar signes d’atrapament 
aeri, atelèctasi o infiltrats difusos ocasionats per taps 
de moc. 
 

ALTRES ESTUDIS COMPLEMENTARIS 
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La crisi o reagudització de l’asma es defineix per un 
augment ràpid i progressiu de dificultat respiratòria 
acompanyat de tos, sibilàncies, opressió toràcica o 
alguna combinació d’aquests símptomes, reversible 
amb fàrmacs broncodilatadors.

La identificació precoç i el tractament immediat i enèr-
gic de la crisi d’asma són els objectius primordials, 
perquè la morbiditat i la mortalitat estan associades 
significativament amb l’errada en el reconeixement 
de la gravetat de la crisi o pel seu tractament insufici-
ent o per fer-se massa tard (14,18,19,27,28,29,30).

Conducta a seguir davant d’una crisi d’asma

La valoració del pacient amb una crisi aguda d’asma 
ha de ser ràpida, senzilla i objectiva, amb la finalitat 
de decidir la pauta terapèutica més adequada.

Determinar la gravetat

La disposició terapèutica de la crisi aguda d’asma de-
pendrà de la seva gravetat.

Abans d’iniciar el tractament d’una crisi d’asma s’ha de 
realitzar una breu història clínica orientada a saber:

•Si es tracta d’una primera crisi.
•Nombre de crisis prèvies (durada, necessitat de 

corticoides sistèmics, ingressos hospitalaris o en 
UCIP).

•Conèixer el tractament de manteniment de l’as-
ma i la seva adherència.

•Conèixer la medicació administrada a la crisi fins 
aleshores. 

•Identificar si hi ha factors desencadenants, si és 
possible.

•Malalties associades.
•Conèixer si hi ha factors de risc de patir una crisi 

d’asma potencialment greu:
•Visites a urgències al darrer mes
•Antecedents de crisis greus o d’inici sobtat
•Dos o més ingressos per asma l’any anterior
•Més de 3 visites a urgències en el darrer any
•Antecedents d’ingrés a cures intensives
•Ús recent de corticoides sistèmics

•Incompliment del tractament o abús
•Problemes psicosocials
•Malaltia de base de risc: displàsia broncopul-

monar, fibrosi quística, malaltia neuromuscular, 
cardiopatia congènita.

Exploració física

La valoració de sibilàncies, la ventilació pulmonar, fre-
qüència cardíaca i respiratòria i l’ús de la musculatura 
accessòria, el nivell de consciència i la coloració cu-
tània ens permetran determinar la gravetat de la crisi 
asmàtica. 

Classificació de la gravetat

La crisi asmàtica pot ser classificada com a lleu, mode-
rada o greu, segons uns paràmetres clínics objectius 
i subjectius, la valoració conjunta dels quals es corre-
lacionen de forma aproximada amb el grau d’obstruc-
ció. Escala GINA de la gravetat de la crisi (4). Vegeu 
taula 3.

Es útil la medició del flux espiratori màxim FEM sobre-
tot en aquells infants amb asma greu o làbil que tin-
guin mesurador de flux espiratori per al control diari 
de la funció pulmonar.

Sempre que sigui possible es mesurarà la saturació 
d’oxigen amb un pulsioxímetre.

La gasometria capil·lar està indicada en els casos que 
se sospiti una retenció de CO2 (a les crisis greus, si 
l’infant tendeix a l’obnubilació, cianosi) i sempre a 
l’hospital.

La radiografia de tòrax no es realitzarà de rutina, però 
pot ser útil si se sospita una aspiració de cos estrany 
o una pneumònia afegida.  

TRACTAMENT DE LA CRISI 
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Tractament

Els objectius del tractament de la crisi d’asma són:
•Corregir la hipoxèmia, si existeix.
•Revertir amb rapidesa l’obstrucció bronquial.
•Assegurar una ventilació alveolar adequada.
•Cercar i tractar una eventual causa desencadenant.

Els 3 pilars bàsics del tractament de la crisi d’asma i segons 
el grau de gravetat són: l’administració d’oxigen, els bronco-
dilatadors i els corticoides sistèmics.

Broncodilatadors: 
ß2-agonistes d’acció curta: Salbutamol i Terbutalina.
 
Los ß

2
-agonistes inhalats (salbutamol i terbutalina) 

són els fàrmacs d’elecció per revertir l’obstrucció 
aèria durant la crisi d’asma. Tenen un inici d’acció 
ràpida (3 minuts) i de curta durada (4-6 hores). La via 
inhalatòria és d’elecció per la seva major rapidesa de 
resposta i menors efectes secundaris.

TAULA 3
GRAVETAT DE L’EPISODI AGUT D’ASMA

Lleu Moderada Greu Parada respiratòria 
imminent

Dispnea Caminant

Pot tombar-se

En parlar
Lactant: plors més 
suaus i curts; dificultat 
per alimentar-se

Prefereix seure

En repòs
Lactant:
Deixa de menjar

Arquejat cap endavant

Parla Frases llargues Frases curtes Paraules

Consciència Possible agitació Agitació Agitació Confusió

Freqüència respiratòria Augmentada Augmentada Sovint > 30/min

Freqüències respiratòries en infants desperts
<2 mesos <60/min

2-12 mesos <50/min
1-5 anys <40/min
6-8 anys <30/min

Músculs accessoris i 
retraccions supraesternals

Normalment no Habitualment Habitualment Moviment paradoxal 
toracoabdominal

Sibilàncies Moderades, al final 
de l’espiració

Audibles tota l’espiració Generalment audibles 
ins i esp

Absència de 
sibilàncies

Pols batec/min <100 100-120 >120 Bradicàrdia

Límits normals de la freqüència del pols en infants
Lactants 2-12 mesos <160/min
Preescolars 1-2 anys<120/min
Escolares 2-8 anys<110/min

FEM després de broncodilatador
% previst o % sobre el millor

>80% 60-80% <60%

paCO2 <45 mmHg < 45 mmHg >45 mmHg

Saturació O2 (aire ambiental) >94-95% 91-95% <90%

*La presència de varis paràmetres, però no necessàriament tots, indica la classificació general de l’exacerbació
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El sistema d’inhalació amb cartutx pressuritzat amb 
cambra espaiadora és tan efectiu com els nebulitza-
dors, i és d’elecció en el tractament de la crisi lleu i 
moderada (31).

•Salbutamol inhalat
Inhalador de cartutx pressuritzat, MDI o ICP (100 mi-
crograms/pols) amb cambra adequada a l’edat (Taula 
10). Dosi segons la gravetat de la crisi. 

En els casos que la inhalació amb cambra no sigui 
possible, s’utilitzarà el salbutamol en solució nebulit-
zat de forma intermitent (5mg/ml) 0,15mg/Kg/dosi 
(0.03 ml/Kg/dosi) (dosi mínima 2,5mg = 0,5 cc), 
dosi màxima 5mg (1 cc) diluït en 2-3 cc de sèrum 
fisiològic, sempre nebulitzat amb oxigen a un flux 6-
8 litres per minut, cada 20 minuts fins a les 3 dosis 
en una hora.

•Terbutalina inhalada
Inhalador de pols seca o DPI, sistema turbuhaler (500 
micrograms /puls). El sistema turbuhaler requereix un 
flux inspiratori mínim, que sovint no s’obté en els in-
fants, i menys durant una crisi. 

Oxigenoteràpia continuada:
Facilita la broncodilatació. 

La via d’administració, per via nasal o mascareta 
facial (flux 6-8 litres per minut) per a una oxigeno-
teràpia continuada, s’utilitzarà si la saturació d’oxi-
gen és < 92- 93% després de l’administració del 
broncodilatador.

Corticoides: 
Indicat per a totes les crisis moderades i greus, re-
dueixen la necessitat d’ingrés hospitalari, sobretot 
si s’administren durant la primera hora, just a l’inici 
de la crisi.

Dosi inicial: 1 mg/kg de prednisona (dosi màxima 60 
mg) (vegeu taula 4) després d’això, si es deriva a domi-
cili, seguir amb 1 mg/kg/dia per via oral cada 24 hores, 
dosi única al matí durant 3-5 dies; es pot suspendre de 
forma brusca sense problemes. 

La via oral és igual d’efectiva que la via intravenosa (IV). 
Només es preferirà la via IV si l’infant està críticament 
malalt o no tolera la via oral. 

No es recomanen els corticoides inhalats per al tracta-
ment de la crisi. En el cas de formar part del tractament 
de manteniment no s’interrompran.

Bromur d’ipratropi: 
Augmenta els efectes broncodilatadors dels ß

2
-

agonistes. Indicat per a les crisis d’asma greus, 
associades sempre als ß

2
-agonistes a l’inici del 

tractament. No han de substituir els corticoides 
sistèmics.

Dosi de bromur d’ipratropi inhalat: Infants amb un pes 
menor de 30 Kg: 250 mcg (2 ml) i per damunt de 30 
Kg: 500 mcg (2ml) cada 4-6 hores.

Adrenalina:
Adrenalina 1/1000 subcutània (1mg/1ml). Dosi de 
0.01 ml/kg/ dosi, màxima 0.3 ml, podria utilitzar-se 
en cas de crisi asmàtica greu, amb risc d’aturada car-
diorespiratòria o reacció anafilàctica.  

Altres fàrmacs:
Sulfat de magnesi: Només d’ús hospitalari.
Metil xantines: Només en casos de crisis greus en 
context hospitalari.
ß2-agonistes d’acció prolongada: No estan indicats 
per a les crisis.
Antibiòtics: No s’han d’utilitzar excepte si existeix 
una forta sospita de sobreinfecció bacteriana.
Mucolítics, antihistamínics, antitussígens: No estan 
indicats.  

Tractament de la crisi asmàtica lleu

Les crisis lleus es tractaran en el centre de salut. 

S’utilitzarà ß
2
-agonista d’acció curta inhalat amb MDI 

(IPC) amb cambra adaptada a l’edat de l’infant (taula 10): 
2-4 puls. d’1 a 2 tandes separades 20’ (màxim 3 tan-
des en una hora).
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Considerar la utilització de salbutamol nebulitzat amb 
oxigen si no es disposa de cambra d’inhalació apropi-
ada o l’infant no col·labora. 

Corticoide oral: prednisona 1 mg/Kg o equivalent, 
màxim 60 mgr (vegeu taula 4), si no hi ha resposta 
mantinguda als ß

2
-agonistes, ho necessità en data 

recent o és un infant d’alt risc. Després de l’alta, 
continuar amb corticoides sistèmics durant 3 dies 
si els va començar a prendre.

Abans de l’alta: revisar l’ús d’inhaladors, realitzar un pla 
de tractament per escrit i indicar-ne el control al seu 
pediatra en 24-48 hores.

Tractament crisi asmàtica moderada

Oxigen continuat si la saturació d’oxigen és inferior 
al 92 – 93%.

S’utilitzarà ß
2
-agonista d’acció curta inhalat amb MDI (IPC) 

amb cambra adaptada a l’edat de l’infant: 4-6 pols cada 
20 minuts al llarg d’una hora (total 3 tandes). En cas de no 
col·laboració o crisi moderada / greu: nebulització de sal-
butamol amb oxigen 6-8 litres per minut (total 3 tandes). 

Corticoide oral: prednisona 1 mg/Kg o equivalent, 
màxim 60 mgr (vegeu taula 4) dins de la primera hora 
d’haver iniciat el tractament (si no hi ha tolerància, 
usar la via parenteral).

Realitzar la valoració clínica i mirar la saturació d’oxi-
gen als 30-60 minuts.

Després de l’alta al domicili, continuar amb el ß
2
-ago-

nista inhalat 2-4 puls a demanda, recomanant com a 
mínim cada 4 hores. Continuar amb corticoides orals 
(3-5 dies). 

Si el pacient no millora o si la millora dura menys de 3 
hores, es tractarà com a una crisi greu i se’l derivarà 
a l’hospital més proper.

Abans de l’alta: revisar l’ús d’inhaladors, realitzar un 
pla de tractament per escrit i indicar-ne el control al 
seu pediatra a les 24 hores.

Tractament crisi asmàtica greu.

Al centre de salut: si es rep un infant amb una crisi 
greu, se sol·licitarà una ambulància per al seu trasllat 
a l’hospital de referència. Mentre aquesta arriba, se 
seguirà la següent pauta:

Oxigen administrat de forma continuada per mantenir 
Sat O2 > del 93%.

TRACTAMENT DE LA CRISI MODERADA

ß2-agonistes amb cambra (4-6 puls.) o 
nebulització intermitent 0.03cc/Kg/dosi (màx. 1cc)
cada 20 min. 3 tandes. Vehiculitzat amb oxigen 6-8 litres
Corticoides orals 1mg/Kg/dia
Si sat. oxigen < 93%: Oxigen continuat 

Revaloració

Bona resposta No resposta 

Alta al domicili
ß

2
-agonistes 2-4 puls. cada 

4 horas
Seguir amb corticoides oral 
3-5 dies
Revaloració en 24 hores.

TR. CRISI 
MODERADA-GREU

TRACTAMENT DE LA CRISI LLEU:

Tractament ambulatori. Maneig domiciliari

ß2-agonistes inh amb cambra espaiadora (2-4 puls.)
 cada 20 min 1-2 tandes (màxim 3 tandes)
Valorar corticoides orals si els rebé recentment o
si és pacient de risc

Bona resposta

Alta al domicili
ß2-agonistes 2-4 puls. cada 4-6 hores
Seguir amb corticoides orals 3-5 dies si s’ha iniciat la seva 
administració.
Revaloració en 48 hores. 
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Salbutamol nebulitzat juntament amb bromur d’ipratro-
pi amb flux d’oxigen 6-8 l/ min cada 20 minuts, fins a 
completar 3 dosis en una hora.

Corticoides sistèmics a 1 -2 mg/kg. Considerar la via 
parenteral.

A la seva arribada a l’hospital, si la resposta és incom-
pleta, es considerarà l’administració de salbutamol 
inhalat administrat en nebulització continuada i/o 
sulfat de magnesi.

Si no hi ha resposta o ens trobam amb un empitjorament 
clínic, s’ha de considerar com a una crisi de risc vital. 

Criteris de derivació a urgències 
hospitàlaries

Crisi greu.
Sospita de complicacions.
Impossibilitat de seguiment adequat.
Falta de resposta al tractament.

 

TRACTAMENT DE LA CRISI GREU:

Oxigen continuat per assolir Sat O2 > del 93%
Salbutamol nebulitzat intermitent 0.03cc/Kg/dosi (màx. 1cc)
 + Bromur d’ipratropi nebulitzat
cada 20 min. 3 tandes
Corticoides orals 1-2 mg/Kg. Considerar via IV

Revaloració

Bona resposta No resposta

Seguir tratament 
crisi moderada

Risc d’aturada CR Considerar Sulfat 
de magnesi IV, 
Dosi única o 
Adrenalina SC, 
ß

2
adrenèrgic

perfusió continuada

UCI
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TAULA 4
Modificada de la Guia per a l’atenció dels infants i adolescents amb asma de Castella i Lleó (27)

CORTICOIDES SISTÈMICS d’acció curta: 8-12 hores

Dosis equivalents a 1mg de prednisona Presentacions

HIDROCORTISONA 
(ACTOCORTINA)

4 mg Vials im/iv
100,500 i 1000 mg

CORTICOIDES SISTÈMICS d’acció intermèdia: 12-36 hores

Dosis equivalents a 1mg de prednisona Presentacions

DEFLAZACORT
(ZAMENE, DEZACOR)

1,5 mg Comprimits de 6 i 30mg
Gotes 1mg/gota

METILPREDNISOLONA
(URBASON)

0,8 mg Comprimits 4, 16, 40 mg
Vials im/iv 8, 20 y 40 mg

PREDNISOLONA
(ESTILSONA)

1mg 40 gotes=7mg

PREDNISONA
(DACORTIN)

1mg Comprimits 30mg
Tabletes 2,5 y 5 mg

CORTICOIDES SISTÈMICS d’acció llarga: més de 36 hores

Dosis equivalents a 1mg de prednisona Presentacions

BETAMETASONA 
(CELESTONE)

0,12 mg Comprimits o,5 mg
Gotes ( 80 gotes=1mg)
Injectable im/iv 4mg

DEXAMETASONA
(FORTECORTIN, 
DEXAMETASONA BELMAC)

0,15 mg Tabletes 1mg
Vials im/iv 4mg
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Els objectius del tractament farmacològic de l’asma 
són el control de símptomes per aconseguir un nivell 
d’activitat diària normal, la prevenció de les crisis, 
mantenir la millor funció pulmonar possible, amb els 
mínims efectes adversos (20). 

La utilització adequada de broncodilatadors i antiin-
flamatoris, administrats de forma progressiva i esca-
lonada i inclús combinats, segons la gravetat, és l’ob-
jectiu de les normatives que actualment s’usen per al 
tractament de l’asma. La majoria de tractaments per a 
l’asma s’administren per via inhalatòria, existeixen múl-
tiples dispositius, alguns d’ells necessiten cambres es-
paidores per a una major efectivitat, existint evidències 
per a la seva recomanació, i són igual d’efectives que 
els nebulitzadors (31).(Vegeu fàrmacs, presentacions i 
dispositius per edat a les taules 8,9,10).

Antiinflamatoris 

•Corticoides: 
•Corticoides sistèmics.
•Corticoides inhalats.

•Inhibidors dels leucotriens

Corticoides

Els corticoides són els medicaments antiinflamatoris 
més potents i eficaços en el tractament de l’asma.

Corticoides sistèmics
S’utilitzen per a les crisis (vegeu capítol tractament 
de crisis) i en el tractament de manteniment de l’as-
ma persistent greu. Pautat per pneumòleg, que serà 
qui decidirà la pauta i la supressió. En aquests casos 
és el pneumòleg el responsable de la seva dosificació 
i la durada. 

Corticoides inhalats (GCI)
Són el tractament preventiu d’elecció. Tenen una alta 
efectivitat i una favorable relació risc/benefici. 

Són:  
•Budesonida.

•Propionat de fluticasona.
•Beclometasona.

Tant l’eficàcia com els efectes adversos dels GCI són 
comuns als distints GCI disponibles en el mercat. 

L’equivalència entre la fluticasona i budesonida és de 
1:2, és a dir, amb fluticasona es requereix la meitat de 
la dosi que de budesonida, a causa de la seva major 
potència (32).

La beclometasona s’utilitza menys en pediatria, perquè 
al nostre entorn no es disposa de presentacions amb 
dosis pediàtriques i presenta major absorció sistémica.

Els seus efectes clínics aconsegueixen disminuir:
•Els símptomes nocturns i diürns.
•Nombre d’exacerbacions.
•Necessitat de tractament broncodilatador de rescat.
•Hiperresposta bronquial.
•Inflamació de la via aèria.

A més a més, milloren la funció pulmonar i prevenen el 
deteriorament anatòmic (remodelat) de la via aèria.

La millora de la funció pulmonar s’ha mostrat superior 
en pacients que reben corticoides inhalats de forma 
precoç, seguint les recomanacions de les pautes de 
tractament segons la gravetat de la malaltia.

Les indicacions d’aquests fàrmacs es troben en les 
taules de tractament de la malaltia segons la gravetat 
(taules 5,6).

La dossificació (dosis baixes, mitjanes o altes) depèn 
del fàrmac específic i del sistema d’inhalació, i s’ha 
d’invidualitzar en cada pacient, procurant sempre uti-
litzar la dosi més baixa que aconsegueixi el control de 
l’asma. Vegeu la taula 7. 

Pel que fa a les dosis inicials (33), per a l’asma de lleu 
a moderada s’assoleix un control similar dels símpto-
mes i de la funció pulmonar començant amb les dosis 
baixes a mitges, més que començant amb dosis altes 
i reduir-les gradualment.

TRACTAMENT DE MANTENIMENT 
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La dosi de manteniment serà revisada segons la 
resposta clínica i les pautes de la classificació de la 
gravetat, tenint en compte que abans d’augmentar 
la dosi de GCI s’aconsella l’associació a altres fàr-
macs; en infants principalment el montelukast.

La seva freqüència d’administració és cada 12 o 24 
hores. En infants majors de 4-5 anys que requereixen 
GCI, l’administració del GCI en una única presa diària 
al matí, té una eficàcia similar a mateixa dosi dividida 
en dues vegades. Els estudis són més consistents per 
a la budesonida (34).

Efectes secundaris locals: 
La disfonia i la candidiasi orofaríngia poden prevenir-
se disminuint el dipòsit a la faringe del fàrmac mitjan-
çant sistemes d’inhalació adequats amb cambres es-
paidores i el glopeig i/o raspallat de la boca després 
de la seva administració. 

Efectes secundaris sistèmics: 
L’ús de corticoides inhalats durant llargs períodes de 
temps en l’asma persistent ens duu a considerar els 
seus possibles efectes secundaris propis dels corti-
coides. 

Creixement: les evidències demostren una reducció de 
la velocitat de creixement d’1cm o menor durant el pri-
mer any de tractament en infants amb asma lleu o mo-
derada. No obstant això, aquest efecte NO pareix que 
persisteixi en el temps. 

Osteoporosi: En infants, l’ús de corticoides a dosis 
baixes-mitges NO té efectes sobre la densitat mine-
ral òssia. NO s’ha vist associació entre el consum de 
corticoides inhalats i l’augment del risc de fractures 
en aquest grup d’edat.

Toxicitat ocular: En infants i adults joves, dosis 
baixes-mitges no tenen efectes significatius en 
la incidència de cataractes subcapsulars o glau-
coma.

Supressió de l’eix hipotàlem-hipofisari: a dosis bai-
xes-mitges els corticoides inhalats no tenen efectes 

significatius sobre l’eix. No obstant això, en rares 
ocasions s’han descrit casos de crisis adrenals amb 
l’ús de dosis altes de fluticasona (entre 500 i 1.500 
mcg/dia).
 
Antagonistes dels receptors dels 
leucotriens (ARLT)

Són fàrmacs que regulen la inflamació bronquial ac-
tius per via ORAL, fet que facilita el compliment: 

•montelukast (4-5-10 mg/nit) a partir de 6 mesos.
Dossificació: 
de 6 mesos a 5 anys: 4 mg.
de 6 a 12 anys: 5 mg
més de 12 anys: 10 mg

•zafirlukast (20 mg/12 hores) està aprovat per a 
majors de 12 anys.

Els efectes clínics demostrats inclouen la disminu-
ció de l’ús de medicació d’alleugeriment i del nom-
bre de recaigudes de l’asma, la millora de la qualitat 
de vida i una discreta millora de la funció pulmonar 
(35, 36). 

Addicionalment, els modificadors dels leucotriens 
són útils per a l’asma induïda per l’exercici i tenen 
avantatges per facilitar el compliment terapèutic, de-
rivats de la seva via d’administració i de la rapidesa 
del seu efecte clínic (la milloria pot aparèixer a les 24 
hores d’haver iniciat el tractament).

Entre els seus efectes adversos es troben: cefa-
lea lleugera (10%), nàusees (9%), trastorns del son 
i augment de la GOT, síndrome de Churg-Strauss 
(només en un 1%).

Broncodilatadors 

•ß2 -agonista de llarga durada (ß2 ALD).
•Salmeterol. Dosi 50 mcg, 2 vegades al dia en in-

fants majors de 4 anys.
•Formoterol. Dosi 4,5 mcg, 2 vegades al dia en 

infants majors de 6 anys.
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Fins ara, no s’han trobat diferències clíniques relle-
vants entre aquestes 2 molècules, salmeterol i formo-
terol, excepte la major rapidesa en el començament 
de l’acció broncodilatadora del formoterol (inici d’ac-
ció, 3 minuts) (37).

Proporcionen broncodilatació mantinguda durant 12 
hores i s’utilitzen principalment en el tractament de 
manteniment, associats als corticoides inhalats per 
reduir la seva dosi i/o controlar els símptomes noc-
turns i durant l’exercici físic. 

Els ß
2
-agonistes de llarga durada no estan indicats 

per al maneig de l’agudització de l’asma.  

En cas de crisi aguda, es tractarà amb ß
2
-agonistes 

de curta durada, seguint les pautes indicades, sense 
modificar la pauta dels ß

2
 de llarga durada.

Reaccions adverses: en alguns casos pot existir taqui-
filàxia a l’efecte broncodilatador amb el tractament 
regular, també s’han descrit tremolors, palpitacions, 
nerviosisme, augment de la freqüència cardíaca i de 
la pressió sistòlica, necrosis miocàrdica i hipocaliè-
mia (38).

•Teofil·lines
Les teofil·lines de liberació sostenida estan relegades 
a la teràpia de control de l’asma greu amb resposta 
insuficient als corticoides inhalats (utilitzats a dosis 
altes i associats a broncodilatadors B2-agonistes de 
llarga durada) a causa del seu estret marge terapèu-
tic 5-20 µg/ml. i la possible interacció amb altres 
fàrmacs , amb la consegüent facilitat per a l’aparició 
d’efectes secundaris. La dosi inicial oscil·la entre 5-
8mg/kg dia.

ASSOCIACIONS ß2 ALD +corticoides

Salmeterol-Fluticasona. 
Formoterol-Budesonida.

Es dosificarà en funció de les dosis de cadascun dels 
fàrmacs (vegeu taula 8).

No hi ha diferències d’eficàcia entre donar la combi-
nació d’un GCI amb un ß

2
 ALD en el mateix dispositiu 

enlloc d’utilitzar dos dispositius diferents, però si en 
el compliment (39,40).

Les associacions s’utilitzaran segons les pautes de 
la classificació de la gravetat, sempre que l’inhalador 
combinat s’ajusti a les necessitats de cada medica-
ment per separat, tenint en compte les preparacions 
comercials disponibles, fet pel qual l’ajust de la dosi 
pot ser més difícil.

Un desavantatge és que pot afavorir el manteniment 
dels pacients amb més medicació que l’estrictament 
necessària.

No s’han d’utilitzar en infants menors de 4 anys per-
què la seva indicació NO està aprovada, excepte en 
els casos d’asma persistent greu i pautats per un 
pneumòleg.
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TABLA 5

TRACTAMENT MANTENIMENT

CLASSIFICACIÓ DE L’ASMA TRACTAMENT INFANT MENOR DE 4 ANYS ALLEUJAMENT 
RÀPID 

EPISÒDICA OCASIONAL NO NECESSITA

ß2-agonistes 
d’acció curta

EPISÒDICA
FREQÜENT

SENSE FACTOR DE RISC
VALORAR SI NECESSITA TRACTAMENT

AMB FACTOR DE RISC: GCI dosis baixes O ARLT

PERSISTENT
MODERADA

GCI dosis baixes + ARLT
GCI dosis mitges +/- ARLT
(Valorar resposta als 3 mesos)

PERSISTENT
GREU

Remetre a l’al·lergòleg o pneumòleg infantil:
GCI dosis altes 
Si no hi ha control:
•Afegir ARLT
•Afegir ß2 ALD
•Afegir GC orals

Per a tots els escalons: Quan s’aconsegueix i es manté el control dels símptomes asmàtics com a mínim durant 3 mesos, 
s’intentarà una reducció gradual del tractament de manteniment fins a arribar al mínim necessari per mantenir el control.

TAULA 6

TRACTAMENT MANTENIMENT

CLASSIFICACIÓ DE L’ASMA TRACTAMENT INFANT MAJOR DE 4 ANYS ALLEUJAMENT 
RÀPID 

Elecció Alternativa

EPISÒDICA OCASIONAL NO NECESSITA

ß2-agonistes 
d’acció curta

EPISÒDICA
FREQÜENT

GCI dosis baixes ARLT

PERSISTENT
MODERADA

GCI dosis mitges 
GCI dosis baixes a 
mitges + ß

2 
ALD

GCI dosis baixes a mitges + ARLT

PERSISTENT
GREU

Remetre  a l’al·lergòleg o pneumòleg infantil:
GCI dosis altes + ß

2 
ALD

Si no hi ha control:
•Afegir ARLT.

•Augmentar GCI.
•Afegir GC orals.

Per a tots els escalons: Quan s’aconsegueix i es manté el control dels símptomes asmàtics com a mínim durant 3 mesos, 
s’intentarà una reducció gradual del tractament de manteniment fins a arribar al mínim necessari per mantenir el control.
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TAULA 7

TAULA DOSI DIÀRIA DE CORTICOIDES INHALATS 

DOSI DIÀRIA DE CORTICOIDES INHALATS EN INFANTS DE MENYS DE 40 KG

Dosis baixes Dosis mitges Dosis mitges

BUDESONIDA ≤200 mcg 200-400 mcg >400 mcg

FLUTICASONA ≤100 mcg 100-250 mcg >250 mcg

DOSI DIÀRIA DE CORTICOIDES INHALATS EN INFANTS DE MÉS DE 40 KG

Dosis baixes Dosis mitges Dosis altes

BUDESONIDA <400 mcg 400-600 mcg >600 mcg

FLUTICASONA <200 mcg 200-400 mcg >400 mcg
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TAULA 8

FÀRMAC INHALADOR DE CARTUTX 
PRESSURITZAT. MDI. ICP

ALTRES PRESENTACIONS INHALADOR DE POLS SECA. DPI

ß 2 AGONISTA D’ACCIÓ CURTA

SALBUTAMOL Ventolin Inh® 100mcg/puls.
Buto Asma Inhalador® i
Salbutamol Aldo Unión Inh® 
EFG 100mcg/puls. 200 dosis

Ventolin Respirador® 
sol. inhal 0.5%
Buto Air salbutamol 
AldoUnión® sol inh 0.5%

Ventilastin Novolizer®
100 mcg/puls. 200 dosis

TERBUTALINA Terbasmín Turbuhaler®
500 mcg/puls. 200 dosis

ANTICOLINÈRGICS

BROMUR 
D’IPRATROPI

Atrovent® aeros 
20 mcg/puls. 200 dosis

Atrovent monodosis®sol
250 mcg/2ml. 20 dosis
500 mcg/2ml. 20 dosis

Atrovent® càpsules per Inh.
40 mcg/caps 60 càpsules

ß 2 AGONISTA D’ACCIÓ PROLONGADA

SALMETEROL Beglan®, Betamican®, 
Inaspir®, Serevent®
25 mcg/puls. 60 dosis
25 mcg/puls. 120 dosis

Beglan Accuhaler®, 
Betamican accuhaler®
Inaspir Accuhaler®
Serevent Accuhaler®
50 mcg 60 alveòls

FORMOTEROL Broncoral Inh®, Foradil® 
aeros, Neblik® aeros
12 mcg/puls. 50 dosis

Broncoral®caps, Foradil ® 
caps, Formoterol Bayvit® caps, 
Neblik® caps per Aerolizer. 
12mcg. 60 càps
Oxis Turbuhaler®
4.5 mcg/puls 60 dosis
 9 mcg/puls 60 dosis

CORTICOIDES INHALATS

BUDESONIDA Budesonida Aldo Unión ®
50 mcg/puls. 200 dosis
200mcg/puls. 100 y 200 dosis 
Pulmicort ®Pulmictan ®
50 mcg/puls. 200 dosis
200 mcg/puls. 100 dosis
Olfex®
50 mcg/puls 200 dosis

Olfex bucal Easy-breath®
200mcg/puls. 200 dosis
Ribujet ®. Sistema Jet
200mcg/puls. 200 dosis
Pulmicort susp Nebuliz
250mcg/2ml
500mcg/2ml

Miflonide ® Aerolizer
200 mcg/inh 60 i 120 càps.
400 mcg/inh 60 i 120 càps.
Pulmicort Turbuhaler ®
100mcg/inh pols 200 dosis
200mcg/inh pols 100 dosis
400mcg/inh pols 100 dosis
Novopulm Novolizer ®
200 mcg/inh 200 dosis
400 mcg/inh 100 dosis

FLUTICASONA Flixotide ®, Flusonal ®,
Inalacor ®, Trialona ®
50mcg/puls. 120 dosis
250 mcg/puls. 120 dosis

Flixotide Accuhaler ®, 
Flusonal Accuhaler ®,
Inalacor Accuhaler ®, 
Trialona Accuhaler ®
100 mcg 60 alvèols
500 mcg 60 alvèols

ASSOCIACIONS DE CORTICOIDES INHALATS I ß2-AGONISTES DE LLARGA DURADA

SALMETEROL-
FLUTICASONA

Anasma ®, Inaladuo ®,
Plusvent ®, Seretide ®
25/50 mcg/puls. 120 dosis
25/125 mcg/puls. 120 dosis
25/250 mcg/puls. 120 dosis

Anasma Accuhaler ®, 
Inaladuo Accuhaler ®,
Plusvent Accuhaler ®, 
Seretide Accuhaler ®
50/100 mcg 60 alvèols
50/250 mcg 60 alvèols
50/500 mcg 60 alvèols

FORMOTEROL-
BUDESONIDA

Symbicort Turbuhaler ®
Rilast Turbuhaler ®
4.5/80 mcg/inh pols 120 dosis
4.5/160 mcg/inh pols 120dosis
Symbicort Turbuh. ® Forte
Rilast Turbuh. ®Forte
9/320 mcg/inh pols 60 dosis
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TAULA 9

CARACTERÍSTIQUES DE LES CAMBRES D’INHALACIÓ

CAMBRA VOLUM
(ML)

MASCARETA TIPUS DE VÀLVULA COMPATIBILITAT AMB ELS MDI

AEROCHAMBER® 144 Sí Unidireccional de
baixa resistència

Universal

BABYHALER® 350 Sí Dues
unidireccionals de
baixa resistència

Ventolin®, Atrovent®, Salbutamol Aldo Unión®, 
Combivent®, Flixotide®, Flusonal®, Inalacor®
Trialona®, Pulmictan®, Serevent®,  
Seretide®, Plusvent®, Inaladuo®, Anasma®

OPTICHAMBER® 350 Sí Vàlvula sonora Universal

NEBUCHAMBER® 250 Sí Unidireccional de
baixa resistència

Pulmictan®, Pulmicort®,
Cromoasma®, Butoasma®

AEROSCOPIC® 700 Sí Unidireccional Universal. No recomanada 
en menors de 4 anys  

VOLUMATIC® 750 No Unidireccional Ventolin®, Atrovent®,  Flixotide®, Salbutamol 
Aldo Unión®, Combivent®, Flusonal®, 
Inalacor® Trialona®, Becotide®, Becloforte®, 
Beglán®, Betamicán®, Inaspir®, Neblik®, 
Pulmictan®, Serevent®, Seretide®, 
Plusvent®, Inaladuo®, Anasma®, Olfex® 50

INHALVENTUS® 750 No Unidireccional Becloasma®, Olfex®,

NEBUHALER® 750 No Unidireccional Pulmictan®,  Pulmicort®, Butoasma®

FISONAIR® 750 No De goma Universal 

TAULA 10

EDAT DISPOSITIUS D’INHALACIÓ

3 ANYS MDI + cambra espaiadora + mascareta (Aerochamber, 
Babyhaler, Optichamber, Nebuchamber)

4-6 ANYS MDI + cambra espaiadora + boqueta (Nebuhaler, Volumatic, 
Aeroscopic, Inhalventus, Fisonair) o mascareta. Passar a boqueta 
al més aviat possible (evitar respiració nasal de la mascareta)

> 6 ANYS MDI + cambra espaiadora + boqueta o Inhaladors de pols seca 
(Aerolizer, Spinhaler, Easyhaler, Turbuhaler, Accuhaler, Novolizer)
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TAULA 9.A

CAMBRES 

AMB MASCARETA SENSE MASCARETA

Aerochamber® Fisonair®

Optichamber® Nebuhaler®

Babyhaler® Volumatic®

Nebuchamber®

Aeroscopic®*
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Definició

L’Asma Induïda per l’exercici (AIE) és una broncocons-
tricció aguda després d’un exercici d’intensitat i du-
rada variable, que succeeix després d’una fase inicial 
de broncodilatació, i és una manifestació clínica que 
pot aparèixer en la majoria dels asmàtics, com a part 
de la malaltia o com a fenomen aïllat.

La prevalença de símptomes induïts per l’exercici en 
pacients amb asma varia entre el 70-90%. És més fre-
qüent entre els infants i joves a causa de la seva major 
activitat física, però és possible a qualsevol edat. No 
és exclusiu de pacients asmàtics, perquè es dóna en 
el 12-15% de la població general i entre el 35-40% dels 
pacients amb rinitis al·lèrgica.

Es defineix com un descens de la funció pulmonar, 
amb més d’un 10-15% de caiguda del FEV1 basal, que 
succeeix habitualment en els quinze minuts següents 
de fer un exercici moderat i que té una recuperació 
espontània als 30-90 minuts.

Generalment, l’exercici ha de ser intens i prolongat 
perquè apareguin símptomes. Així, activitats curtes 
però intenses de menys de 2 minuts de durada donen 
menys problemes que les que necessiten un període 
més llarg d’esforç. Pot aparèixer-ne una segona, de 
resposta tardana, a les 2-6 hores després de l’exerci-
ci en alguns pacients, sobretot en aquells amb una re-
cuperació inicial més lenta (apareix entre un 30-40% 
d’individus amb AIE).

Els símptomes de la crisi d’asma ocasionada per 
l’exercici són els mateixos que els de qualsevol altra 
crisi precipitada per un altre estímul, i generalment 
es manifesten amb tos, sibilàncies, dolor toràcic o 
sensació d’opressió toràcica i un grau variable de di-
ficultat respiratòria, que apareix durant, o sobretot, 
després de l’exercici. Només ocasionalment es mani-
festa amb tos com a únic símptoma, i molt rarament 
és tan greu com per requerir hospitalització. 

Diagnosi

La diagnosi d’AIE és senzilla quan s’hi pensa. Es realit-
za per a la història clínica i es confirma amb la prova 
d’esforç (vegeu proves funcionals).
A la història clínica hem de detallar: 
•grau d’exercici que produeix el problema.
•temps que tarden en aparèixer els símptomes.
•símptomes que desenvolupa.
•necessitat de prendre o no medicació.

En qualsevol cas, l’infant o l’adolescent de vegades 
oculten o minimitzen els símptomes, encara que 
presenten un grau de broncoconstricció important 
si es realitza una prova d’esforç. Entre els asmàtics 
coneguts, l’AIE és més comú entre aquells amb limi-
tació de la via aèria que en aquells altres amb asma 
controlada i amb funció pulmonar normal; el més 
important és detectar els casos amb AIE sense his-
tòria coneguda d’asma.

El descens del FEV1 és el paràmetre principal per a la 
diagnosi d’AIE. Per definició, es considera positiu un 
resultat amb descens del FEV1 > 15%. Hi ha autors 
que consideren positiu caigudes del 10%. 

Diagnosi diferencial 

S’han de considerar altres causes quan estan ab-
sents altres signes i símptomes d’asma o no exis-
teix una bona resposta al tractament previ amb un 
ß

2
-agonista. Els distints quadres a tenir en compte 

són la disfunció de les cordes vocals, laringomalàcia 
induïda per l’exercici, hiperventilació primària i mala 
condició física.

Tractament

L’AIE és menys comuna entre aquells infants amb asma 
ben controlada, per tant, és important estabilitzar la 
malaltia amb un tractament de manteniment. Per una 
altra banda, l’exercici, a diferència d’altres al·lergògens, 
no causa hiperreactivitat bronquial ni altera la funció 
pulmonar de l’individu, motiu pel qual, per ell mateix, no 
necessita tractament continuat. 

ASMA D’ESFORÇ O ASMA INDUÏDA PER L’EXERCICI (AIE)
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Hem d’individualitzar per a cada pacient el tractament 
mèdic adequat per evitar la crisi i tractar l’asma d’es-
forç de forma independent del tractament de base de 
l’asma (41). Vegeu les recomanacions de l’annex 6.

•ß
2
-agonistes d’acció curta inhalats són els medica-

ments preventius indicats en l’AIE. S’administren 15 
minuts abans de l’exercici i tenen un efecte protec-
tor d’unes 2 hores. 

D’aquesta forma es controla el 90% dels pacients amb 
AIE.

És molt recomanable l’ús de cambres d’inhalació o 
dispositiu de pols seca (si l’infant o adolescent ho 
prefereix per la seva mida més petita). Les dosis efi-
caces són molt variables d’un individu a un altre, de 
vegades es requereix la dosi habitual.

•ß
2
-agonistes de llarga durada, (Salmeterol i For-

moterol) tenen l’avantatge addicional d’un efecte 
protector més prolongat, fins a 8-12 hores; fet que 
permetria participar en esports o jugar al llarg de 
tot el dia sense presentar símptomes. Podria ser útil 

també en aquells casos amb una resposta tardana 
a l’exercici. No obstant això, alguns infants que el 
prenen de forma regular poden presentar taquifilà-
xia (necessitat progressiva d’augment de les dosis) 
al fàrmac, especialment amb salmeterol.

•Montelukast s’ha mostrat especialment útil en la pre-
venció de l’AIE i té molts d’avantatges en infants pe-
tits. El seu efecte protector es demostra a les 20-24 
hores d’una segona dosi de montelukast, administra-
da en una única dosi diària i per via oral, fet pel qual 
resulta molt útil en pediatria, perquè els infants tenen 
una activitat física continuada i de forma no progra-
mada, la qual cosa fa quasi impossible l’administració 
de ß

2
-agonistes abans d’una activitat física. Presenta 

bona tolerància i escassos efectes adversos. No de-
senvolupa tolerància quan s’administra de forma con-
tinuada ni té un efecte rebot en suprimir-lo (42).

•Corticoides inhalats no tenen cap efecte preventiu 
directe sobre l’AIE, tot i que el seu efecte antiinfla-
matori modifica la gravetat de l’asma i pot modificar 
la tolerància a l’exercici. 
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La immunoteràpia específica amb al·lergògens (“hi-
posensibilització” o “desensibilització”) consisteix 
en administrar a un individu al·lèrgic quantitats gra-
dualment creixents d’un extracte al·lergènic al qual 
el subjecte està sensibilitzat i que exerceix un paper 
rellevant sobre la seva asma, amb l’objectiu de fer-lo 
tolerant a aquest i millorar la simptomatologia causa-
da per l’exposició posterior a l’al·lergògen causant. 

La immunoteràpia mai no reemplaça al tractament far-
macològic, mesures de control ambiental i educació.

Les vies d’administració són la subcutània i la sublin-
gual (introduïda en el mercat recentment, l’avantatge 
de la qual és evitar injeccions a l’infant, però de la qual 
es disposa de menys estudis d’efectivitat). 

Indicacions

La immunoteràpia específica està indicada si es com-
pleixen els  criteris següents (43):

•Asma episòdica freqüent o persistent moderada, 
mediata per IgE, quan existeix sensibilització a un 
únic al·lergogen o a un al·lergogen predominant o a 
un grup de al·lergògens amb reactivitat creuada.

•Quan el malalt presenta símptomes, tant nasals 
com pulmonars.

•Certesa de la responsabilitat dels al·lergogen a 
emprar, en la etiologia de l’asma o la rinitis.  

Contraindicacions

Absolutes:
•Malalties malignes, immunopatològiques i/o immu-

nodeficiències primàries o secundàries severes.
•Tractament amb ß-bloquejants.
•Contraindicació d’adrenalina.
•Mal compliment.

Relatives:
•Asma persistent greu que no es controla amb 

fàrmacs.
•Obstrucció irreversible de la via aèria (FEV1 <70%).
•Menors de 5 anys.

Reaccions secundàries 

La immunoteràpia subcutània no està exempta de 
riscs, i poden aparèixer reaccions adverses, tant lo-
cals com sistèmiques. 

Locals: Es tracta generalment d’eritema, pruïja i infla-
mació local en el punt d’injecció, que poden aparèixer 
de forma immediata (primers 30 minuts) o com a re-
acció tardana. Es tracten amb fred local i antihistamí-
nics orals. Segons la mesura de la reacció es realitza 
ajust de dosi (major de 5 cm immediata o major de 
10 cm tardana). 

Els nòduls subcutanis que apareixen amb els prepa-
rats Depot no necessiten ajust de dosi i desapareixen 
espontàniament en poques setmanes.

Sistèmiques: Poden aparèixer reaccions inespecífi-
ques com malestar, cefalees, artràlgies. Però les im-
portants són les reaccions per IgE que van des de 
lleus (rinitis/asma) que responen bé al tractament, 
moderades: que no amenacen la vida (urticària/an-
gioedema, asma greu (FEM <60%) que responen bé al 
tractament, fins a reaccions greus, com el xoc anafi-
làctic. En aquest cas, els pilars bàsics del tractament 
que s’han d’iniciar ràpidament són: 

•Reconeixement precoç.
•Torniquet proximal al lloc de la injecció.
•Adrenalina 1/1000 sc: 0.01-0.02 ml/kg/dosi, 

màxim 0,5 ml/dosi, fins a 3 dosis en 15 minuts.
•Si broncospasme: ß

2
-agonistes d’acció curta in-

halats i/o aminofil·lina iv: 6 mg/kg en els primers 
10 minuts i després perfusió continuada a ritme 
1mg/Kg/hora. 

•Si rinitis, urticària o pruïja generalitzat: antihis-
tamínics.

•Si xoc anafilàctic: expansors plasmàtics. Oxigen si 
en necessita.

•Corticoides iv.

IMMUNOTERÀPIA
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Forma d’administració

La més utilitzada és la immunoteràpia subcutània con-
tinuada al llarg de tot l’any i no només estacional.

S’administren dosis creixents fins a aconseguir la dosi 
òptima que variarà segons la casa comercial i la tole-
rància de l’infant. S’ha de tenir en compte que en èpo-
ca de pol·linització pot ser necessari reduir la dosi. 

La periodicitat de les dosis ve marcada pel fabricant.

Tècnica:
•Via SC. Xeringa amb agulla de 26-27mm.
•Injecció cara externa braç, pessigant la pell, a 4 

cm per damunt del colze.
•Agulla 45° amb bisell cap amunt.
•No fer cap massatge després de l’aplicació.
•Canviar de braç en cada dosi.
•Evitar exercici físic, banys calents i sauna durant 

les 3 hores posteriors a la vacuna.

Precaucions

Avaluació estat clínic del pacient.

Extracte conservat en fred 2-8oC.

Mai no administrar en domicili del pacient.

Administrar al centre de salut, si està preparat per 
revertir reaccions adverses.

Observació clínica 30 minuts després de l’aplicació.

Tècnica administració: subcutània.

En cas de lot nou, a la primera injecció s’ha de reduir 
la dosi a la meitat de la prèvia tolerada i continuar 
amb la dosi pautada.
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L’atenció ordinària del Pla d’asma infantil s’organitza 
en una primera sessió diagnòstica i terapèutica (prime-
ra visita) seguida de revisions periòdiques mantingudes 
mentre que l’asma continuï activa (visites successives) 
(14). Totes les dades i resultats s’incorporaran al pro-
grama informàtic: PROTOCOL ASMA INFANTIL.

Primera visita
La primera visita té com a finalitat realitzar o comple-
tar la diagnosi clínica, funcional i complementària de 
l’asma (si no està establert) i iniciar o actualitzar el 
tractament integral de la malaltia.

Contingut
El contingut de la visita inicial inclou:

•Dades personals i familiars.
•Antecedents familiars d’asma i patologia relaci-

onada.
•Història personal:

• Antecedents personals.
• Símptomes d’asma.
• Processos associats.
• Característiques de l’asma (edat d’inici, agu-

ditzacions, ingressos a l’hospital, estudis i 
tractaments previs i repercussió en l’infant o 
adolescent i en la seva família).

• Impacte de l’asma l’any anterior (símptomes 
diürns i nocturns, visites urgents per asma, 
hospitalitzacions, limitació per l’exercici físic i 
faltes a l’escola).

• Desencadenants de l’asma.
•Història ambiental.
•Examen físic:

• Somatometria.
• Exploració física completa.

•Proves de funció pulmonar.
• Espirometria forçada basal (en defecte deter-

minació del FEM) i prova de reversibilitat i/o 
test de cursa lliure.

•Estudis complementaris:
• Estudi al·lèrgic: test cutani (prick test) a 

pneumoal·lergògens prevalents i/o suggerits 
per la història clínica (en defecte determina-
cions d’IgE sèrica específiques).

• Estudis d’imatge: radiografia de tòrax i de sins 
paranasals (actual o històrica). Només en cas 
necessari.

• Altres estudis complementaris (diagnosi dife-
rencial).

•Valoració diagnòstica i terapèutica.
• Classificació de la gravetat de l’asma.
• Terapèutica farmacològica de l’asma i dels 

processos associats.
•Educació sanitària:

• Coneixements bàsics sobre l’asma.
• Mesures de control ambiental (evitar desen-

cadenants).
• Tractament farmacològic.
• Tècnica d’inhalació (si és possible el pacient 

ha de dur el seu propi dispositiu d’inhalació). 
• Autocontrol de l’asma (Pla per al tractament 

precoç de la crisi basat en els símptomes i/o 
el FEM i autocontrol del tractament de con-
trol de l’asma). El pacient durà complimentat 
els fulls d’autocontrol quan procedeixi. 

•Qualitat de vida (a l’escola i prevenció i trac-
tament de l’asma induïda per l’exercici).

•Seguiment (periodicitat de les revisions).

Durada
La durada estimada de la primera visita al Programa 
de l’infant amb asma és de 30 minuts, dels quals la 
meitat hauran de ser dedicats a l’educació sanitària 
relacionada amb la malaltia.

Visites successives

La revisió periòdica de l’infant amb asma té com a 
finalitat mantenir en el transcurs del temps el control 
de la malaltia. 

La periodicitat de les revisions de l’asma es fixa 
d’acord amb els criteris següents:

• Període diagnòstic: la primera revisió després 
de la visita inicial es programarà a curt termi-
ni per reforçar l’adherència al seguiment i al 
tractament de l’asma (2-4 setmanes després 
de la primera visita).

ACTIVITATS DE SEGUIMENT
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• Asma en fase d’estabilització: revisions fre-
qüents fins a aconseguir el control satisfacto-
ri de la malaltia (cada 1-3 mesos).

• Asma ben controlada: la freqüència de les re-
visions depèn de les característiques de l’as-
ma i de l’infant i la seva família.
•Sempre que es produeixi una modificació 

terapèutica.
•Al menys una revisió per any.

Contingut
Les revisions successives inclouen:

•Història de l’interval (evolució clínica):
•Símptomes d’asma (freqüència).
•Ús de medicació broncodilatadora d’alleujament.
•Crisis (nombre i gravetat).

•Repercussió de l’asma: influència sobre l’exercici fí-
sic, l’assistència a l’escola i la necessitat de visites 
no programades i ingressos a l’hospital. 

•Tractament de control:
•Valoració de l’adherència: estimació indirecta 

a través del nombre de receptes dispensa-
des, enquesta a l’infant i/o a la família sobre 
les característiques de la prescripció (nom 
del fàrmac i posologia) i comprovació de la 
tècnica d’inhalació.

• Valoració de possibles efectes adversos.
•Exploració física (focalitzada en l’aparell respira-

tori).
•Proves de funció pulmonar:

•Espirometria basal (al seu defecte de medició 
del FEM) quan es necessiti avaluar canvis te-
rapèutics (al menys una espirometria anual) 
amb test de reversibilitat opcional.

•Avaluació de la gravetat i del grau de control de 
l’asma

•Educació sanitària: igual que a la primera visita
•Actualització del tractament de control

Durada
La durada estimada de les visites successives al Pro-
grama de l’infant amb asma és de 20 minuts, dels 
quals la meitat s’hauran de dedicar a l’educació sani-
tària relacionada amb la malaltia.

Organització

Les consultes seran programades i coordinades entre 
el pediatra i la infermera, de durada i de freqüència 
variable en funció de l’evolució clínica.

Funcions del Pediatra:
•Diagnosi de l’asma.
•Anamnesi i exploració física.
•Interpretació de proves diagnòstiques.
•Informació de la malaltia.
•Proposta de pla terapèutic.
•Valoració d’adherència al tractament.
•Proposta de properes revisions.
•Derivació o consulta a l’especialista.

Funcions de la infermera:
•Realització de proves diagnòstiques.
•Supervisió del material necessari.
•Pla de cures i seguiment (comprovar tècniques d’in-

halació, educació, exercicis respiratoris...).

Funcions compartides:
•Educació en tècniques d’inhalació.
•Educació en mesures per evitar els desencade-

nants.
•Entrenament en el maneig de situacions de crisi/

descompensacions.
•Registre d’activitats.
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L’educació s’ha convertit en una part essencial en 
el tractament de l’asma en permetre passar dels co-
neixents a l’acció. Per arribar a un control efectiu de 
l’asma es necessita que tant els pares com els infants 
duguin a terme una sèrie d’actuacions i que modifi-
quin la seva conducta respecte a la malaltia.

Amb l’educació del pacient amb asma es pretén no 
només transmetre coneixements o habilitats pràcti-
ques, sinó també ensenyar i facilitar el paper central 
del pacient i de la seva família en el tractament de la 
malaltia. (4,14,18,27,29,44,45,46)

Objectius

Generals
•Millorar la qualitat de vida de l’infant i de la seva 

família i aconseguir que assoleixin la seva quali-
tat de vida objectiu, o sigui, aquella que tendrien 
si l’infant no tengués asma. És el mateix objectiu 
que el Programa d’atenció a l’infant amb asma.

•Aconseguir que l’infant i la seva família prenguin 
decisions sobre la seva asma, ajudats activament 
pels professionals sanitaris en el context del pro-
grama educatiu.

Específics
•Adquirir coneixements sobre asma i sobre la seva 

diagnosi.
•Adquirir habilitats.
•Modificar actituds, comportaments i estils de vida.
•Aconseguir l’autocontrol i el control en família.

Evidència de l’efectivitat de l’educació en 
asma

En una revisió sistemàtica Cochrane, del 2003, (47) 
de 32 assajos clínics randomitzats de pacients en-
tre 2 i 16 anys d’edat sobre l’eficàcia d’intervencions 
educatives basades en l’autocontrol, es demostra 
amb un nivell alt d’evidència:

•Els programes educatius d’autocontrol haurien 
d’incorporar-se de forma rutinària als controls 
d’infants amb asma.

•Disminueixen la morbiditat (milloren la funció pul-
monar, redueixen els dies d’escola perduts, els 
dies d’activitat reduïda i les visites a urgències).

•L’educació no s’ha de basar en l’ús de material 
escrit i audiovisual.

•Els resultats en salut són evidents des dels 6 me-
sos i significatius a partir dels 12 mesos.

•Els resultats són més evidents en asma modera-
da i greu.

•Els programes que incloïen estratègies basades 
en l’autotractament amb medició del peak flow o 
el control de símptomes, mostraren millores en 
l’eficàcia i en les reduccions de les visites a ur-
gències. Es constata que els programes basats 
en la medició de peak flow podien ser més efica-
ços que els basats en símptomes.

Molts de plans d’educació han estat poc documen-
tats o bé són rèpliques de programes impossibles de 
dur a terme. A més a més, pot resultar difícil identi-
ficar quins components del programa han estat més 
efectius per canviar conductes. És imprescindible 
(47) una descripció clara de qualsevol programa 
d’educació en asma que inclogui bases teòriques, 
llistat d’objectius i avaluació, amb un disseny clar i 
una posada en pràctica sistemàtica.

Estratègies metodològiques

Educació individual: és aquella que es realitza en 
cada infant i família individualment i que permet tenir 
en compte el nivell cultural i socioeconòmic de cada 
infant i de la seva família, així com les peculiaritats de 
la seva malaltia. Resulta molt convenient la presència 
d’ambdós pares en aquestes activitats individualitza-
des. Aquesta educació s’adreçarà sobretot als pares, 
quan l’infant sigui menor de 9 anys, i a l’infant més 
gran per integrar-lo també a ell com a part activa en 
la presa de decisions i acords, reforçant les seves 
capacitats (12, 48)  .

 És important que la visita sigui programada, amb una 
durada de 20-30 minuts, si bé les consultes a deman-
da seran aprofitades per reforçar alguns elements.

EDUCACIÓ SANITÀRIA EN ASMA 
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L’educació personalitzada hauria de tenir les següents 
característiques, que són les que adapten a les cir-
cumstàncies i aptituds del pacient:

•Individualitzada: L’educació depèn de les carac-
terístiques de la malaltia de cada infant.

•Adaptada: La capacitat intel·lectual de la famí-
lia i l’edat de l’infant determinen la informació a 
aportar. 

•Coherent: Missatges adequats a l’estat actual de 
la ciència.

•Realista: Missatges adequats a la realitat de 
l’infant.

•Clara: amb llenguatge assequible per a la família.
•Gradual-progressiva i repetida segons les neces-

sitats de l’infant.
•Participativa.

Una bona eina perquè el personal sanitari millori les seves 
habilitats de comunicació, és l’entrevista motivacional, 
que té els següents elements bàsics: 

•Establir una relació de confiança des del principi.
•Investigar experiències prèvies de la família, expec-

tatives, temors, creences o dificultats personals.
•Realitzar preguntes obertes: Què et preocupa 

de l’asma o del seu tractament? Tens dificultats 
amb la medicació?

•Utilitzar un llenguatge senzill amb materials grà-
fics.

•Ser concret: especificar què s’ha de fer, com i 
quan.

•Confiar en el pacient/cuidador.
•Comprovar que el pacient ha comprès el maneig 

de la tècnica.
•Repetir, demanar alternatives per solucionar pro-

blemes, motivar, reforçar positivament.

Educació grupal: És un reforç a l’educació individual 
però mai no la pot substituir. Pot programar-se com 
a un nivell avançat de l’educació en asma i es posa-
rà en pràctica segons les possibilitats dels profes-
sionals de cada centre de salut. Entre adolescents, 
s’ha demostrat eficaç creant grups d’autoajuda for-
mant com a líders els mateixos adolescents amb 
asma (12). Les característiques bàsiques de l’edu-
cació grupal són:  

•Realitzar activitats per a infants o per a pares, ex-
cepcionalment conjunta.

•Nombre de participants: 6 a 15.
•Agrupar els infants per edats.
•Crear grups heterogenis per severitat de l’asma i 

temps en el programa educatiu (afavoreix l’ajuda 
mútua).

•Local adequat i ample (sala gran, tipus sala de 
juntes, de fisioteràpia).

•Alguns continguts:
•Coneixements sobre l’asma.
•Repàs d’habilitats.
•Activitats de teràpia respiratòria.

•Alguns mètodes d’intervenció:
•Xerrada-col·loqui.
•Vídeo- col·loqui.
•Concurs de dibuix per a infants.
•Sessió de preguntes obertes.
•Taller d’exercicis respiratoris.

•Utilitzar mecanismes d’avaluació, en la mateixa 
sessió (a veu alçada, enquesta) o de forma indivi-
dual en la següent visita al programa.

•En adolescents, promoure grups d’autoajuda 
formant líders formatius (educadors) d’entre els 
mateixos adolescents amb asma.

Recursos necessaris

•Recursos humans: L’educació en asma és compe-
tència de tots els professionals sanitaris que s’ocu-
pen de l’assistència de l’infant asmàtic. A causa  que 
la major part dels infants amb asma seran atesos 
a nivell d’Atenció Primària, el pediatra i la infermera 
del centre de salut seran els que duguin el pes del 
procés educatiu. Són ells els encarregats del segui-
ment integral i continuat de l’infant oferint una major 
accessibilitat. No obstant això, tots els professionals 
que tenguin algun tipus d’actuació sobre els infants 
o adolescents amb asma (pneumòlegs i al·lergòlegs 
pediàtrics, infermeria d’hospital, fisioterapeutes, far-
macèutics) han d’abordar també l’educació en asma. 
Així, a les aguditzacions d’asma que generen visites a 
urgències d’hospital o a les hospitalitzacions sembla 
que existeix una major receptivitat a les recomanaci-
ons mèdiques.
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Els professionals sanitaris han de ser els primers en es-
tar motivats en educació així com familiaritzats en tèc-
niques d’educació, comunicació i treball en equip. Han 
d’estar, a més a més, ben formats i mantenir els seus 
coneixements actualitzats. 
 

•Recursos materials: El material educatiu servirà 
per al reforç en la transmissió de coneixements i 
poder fer demostracions dels distints dispositius 
en la diagnosi i el tractament de l’asma. (Vegeu 
annexos a l’apartat de coneixements i habilitats). 
El suport visual reforça els consells en educació. 
A més a més, es necessitarà: 

•Placebos de medicació.
•Diferents sistemes d’inhalació.
•Cambres espaiadores.
•Mesuradors de FEM (peak flow) homologats.
•Suports gràfics, contes, fullets, vídeos, CD.

Components d’un programa educatiu en 
asma

Tot programa educatiu en asma ha de tenir quatre 
components essencials, perquè cap d’aquests per 
separat és suficient (18, 49,50): 

•Educació en coneixements sobre asma.
•Adquisició d’habilitats: monitoritzar els símpto-

mes d’asma, monitoritzar els valors amb el mesu-
rador de flux espiratori i tècniques d’inhalació.

•Revisions periòdiques per part del metge o la 
infermera, avaluació d’asma i revisió del trac-
tament.

•Pla d’acció escrit individualitzat: autocontrol, ajust 
de medicació pel propi pacient en cas d’exacerba-
ció / empitjorament de l’asma.

Coneixements
•Comprendre la malaltia: explicar què és l’asma, 

com evoluciona, objectius del tractament, etc. 
amb l’ajuda d’informació escrita: guia, fullet di-
buixos. També són molt recomanables suports 
visuals com el model dels tres tubs o tres gomes 
concèntriques per a l’explicació de crisi, inflama-
ció i bronqui normal. ANNEX 1.

• Factors desencadenants i com evitar-los. Identificar 
i evitar factors desencadenants (al·lergògens, conta-
minació, infeccions respiratòries, tabac, interrupció 
de tractament de fons, esforç físic) ANNEX 2.

• Conèixer mitjans de prevenció de la crisi.
• Conèixer signes i símptomes d’empitjorament i 

el seu grau.
• Conèixer la via inhalatòria: què és? avantatges. 

ANNEX 3.
• Comprendre les modalitats de tractament i el 

seu paper. ANNEX 4.
•Tractament de la crisi. 
•Tractament de fons. Conèixer la seguretat 

dels corticoides.
•Asma i exercici. ANNEX 5. Un infant amb asma pot 

i, a més a més, és aconsellable fer esport: pot fer 
la gimnàstica de l’escola i practicar l’esport que li 
agradi, i també l’esport de competició. Per corro-
borar aquesta afirmació, resulta molt pràctic as-
senyalar que molts esportistes d’elit són asmàtics 
(per exemple el 8-12% dels olímpics de Barcelona 
ho eren). És l’infant qui pot elegir l’esport, si bé ha 
de tenir-se en compte que els que més afecten 
l’asma són els d’activitat física sostinguda (atletis-
me, cros, futbol, bàsquet) i menys els seqüencials 
(tennis, judo, entre d’altres). L’esport més reco-
manable és la natació, per augmentar la capacitat 
pulmonar. El busseig amb dipòsits d’aire és des-
aconsellable. Sempre s’ha d’explicar que quan 
l’infant està en una crisi, no ha de realitzar cap 
activitat esportiva fins que estigui recuperat.

•Asma i escola. És important realitzar activitats 
educatives adreçades a l’escola. Els professors 
són uns excel·lents col·laboradors si coneixen la 
malaltia i saben com actuar en cas necessari. 
Existeixen algunes guies per dur a terme aquesta 
actuació. ANNEX 6.

•Facilitar informació útil sobre asma infantil per 
a infants, pares i cuidadors. Revistes, adreces 
d’internet. 

•Immunoteràpia. ANNEX 7.

Adquisició d’habilitats
•Tècniques d’inhalació: Les famílies han de ser 

educades per al correcte ús de la via inhalatòria. 
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Els diferents sistemes s’adaptaran a l’edat i a 
les característiques de cada infant. En els in-
fants més majors és important que elegeixin el 
sistema, sobretot si han de dur la medicació a 
l’escola. Les tècniques d’inhalació han de ser 
revisades de forma periòdica en totes les visites 
de seguiment. A més a més, hauran d’aprendre 
a reconèixer quan s’està acabant l’envàs, la ne-
teja de les cambres i les normes d’higiene bu-
cal després de l’administració de la medicació 
inhalada. 

•Taula de cambres, característiques, compatibilitats. 
TAULA 9.

•Taula de recomanacions dels distints sistemes per 
edats. TAULA 10.

•Dispositius: tècniques d’utilització:
•MDI connectat a cambra amb mascareta. 

ANNEX 8.
•MDI connectat a cambra amb boqueta (més 

de 4 anys). ANNEX 9.
•Tècnica d’inhalació amb inhalador de cartutx 

pressuritzat. ANNEX 10.
•Tècnica per sistema Jet® per a MDI. ANNEX 11.
•Tècnica d’inhalació amb inhaladors de car-

tutx pressuritzat activats per a la inspiració 
(Easyjet, SAA). ANNEX 12.

•Tècnica sistema Aerolizer. ANNEX 13.
•Tècnica sistema Turbuhaler. ANNEX 14.
•Tècnica sistema Accuhaler. ANNEX 15.
•Tècnica sistema Easyhaler. ANNEX 16.
•Tècnica sistema Novolizer. ANNEX 17.

•Mesurador de FEM (peak flow). Explicacions de 
la seva utilitat i funcionament ANNEX 18 i 19.

•Diari de símptomes: Explicar la seva utilitat i com 
optimitzar la seva utilització.

•Diari de símptomes amb FEM. ANNEX 20.
•Diari de símptomes sense FEM. ANNEX 21.

•Exercicis respiratoris. ANNEXOS 22,23,24.

Revisions periòdiques
•Excepte a les crisis, les consultes es faran amb 

cita prèvia amb un temps mínim de 20-30 mi-
nuts: visita programada de l’infant amb asma.

•La freqüència de les visites haurà d’estar en relació 
amb les necessitats clíniques i educatives de cada 
infant i família. Seran més freqüents durant els pri-
mers mesos de la diagnosi, durant els canvis en 
l’evolució, durant l’asma del lactant i per als infants 
tractats amb corticoides inhalats. Menys freqüents 
durant els mesos de millora clínica. Tot i això, en 
els casos d’asma sota control (sense símptomes 
durant més de 12 mesos) haurà de mantenir-se, 
com a mínim, al menys una visita anual. 

Pla d’acció per escrit
Un pla d’acció és un conjunt d’instruccions prescrits 
al pacient amb asma per usar per al deteriorament de 
l’asma. Es personalitza segons la gravetat de l’asma 
i informa el pacient i la seva família sobre com i quan 
modificar la medicació i quan anar al metge en cas 
d’un empitjorament de l’asma (51). 

Pla d’acció bàsic. ANNEX 25.
Plad’acció en una crisi.ANNEX 26.
Pla d’acció avançat (semàfor). ANNEX 27.

Els components d’un pla d’acció escrit ha de recollir: 
•Quan augmentar el tractament.
•Com augmentar el tractament.
•Durant quant de temps.
•Quan anar al metge.

Avaluació
Com que l’educació és una part del Programa d’aten-
ció a l’infant amb asma, l’avaluació (objectius de salut, 
millora de símptomes, funció pulmonar, etc.) reflectei-
xen també els resultats del procés educatiu (52).

Més concretament, l’avaluació del procés educatiu 
mesurarà el nombre i la qualitat de les decisions au-
tònomes de la família sobre l’asma. 

En darrer terme, s’avaluarà la QUALITAT de VIDA, a 
través de les escales de qualitat de vida, com ara la 
PAQLQ (Pediatric Asthma Quality of Life Questionnai-
re) validada a Espanya (53,54,55). 
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La fisioteràpia respiratòria hauria de formar part del 
tractament de l’asma de l’infant i de l’adolescent per 
complementar el tractament farmacològic i les altres 
mesures de control de la malaltia (14).

Conceptes
La fisioteràpia respiratòria se suporta en la fisiologia i 
mecànica de l’aparell respiratori.

La respiració depèn del conjunt format pels músculs 
respiratoris, les costelles i el diafragma. 

Amb l’asma, i més durant les crisis agudes i a causa 
de la dificultat en el flux aeri, el tòrax està insuflat. Els 
moviments respiratoris són ràpids i superficials i l’in-
fant cerca una posició que li permeti allargar la fase 
respiratòria durant la qual té la màxima resistència, a 
causa del broncoespasme.

Objectius 
•Durant la fase d’agudització: 

La fisioteràpia ajuda l’infant amb mètodes de re-
laxació i control respiratori.

Els objectius seran: millorar la ventilació, dismi-
nuir la freqüència respiratòria i relaxar els mús-
culs accessoris de la respiració. Necessita entre-
nament previ.

•Durant les intercrisis:
La fisioteràpia intenta evitar les deformitats torà-
ciques, atelèctasies, entre d’altres.

Els objectius seran millorar l’elasticitat del pulmó 
i mantenir una mecànica ventilatòria completa. 
 

Tractament durant l’agudització
El tractament de fisioteràpia durant l’agudització 
tracta de millorar la ventilació pulmonar, disminuir la 
freqüència respiratòria i alleujar els músculs accesso-
ris de la respiració, utilitzant tècniques de relaxació i 
control respiratori:

• Mobilització del diafragma de forma controlada 
respirant suament (solament s’animarà l’infant a 

tractar de disminuir el ritme respiratori, quan la 
seva edat li permeti el control mental suficient 
per a l’exercir-lo).

• Estímul de l’augment del flux respiratori.
• Respiració diafragmàtica amb llavis frunzits.
• Adopció de postures favorables per a la relaxació 

i facilitar la respiració (correcció de postures ina-
dequades).

Durant la crisi, la fisioteràpia cerca posicions adequa-
des (adoptades per l’infant, ja sigui per ell mateix o 
amb l’ajuda de la mare) que faciliten la respiració i el 
descans després de l’esforç respiratori.

Tractament durant la intercrisi
Tracta de millorar l’elasticitat del parènquima pulmo-
nar i mantenir la mecànica ventilatòria completa per 
prevenir les deformitats toràciques (tòrax en quilla, en 
embut i en tonell) i altres complicacions pulmonars 
(taps de moc, atelèctasi i pneumònia).

Les sessions de fisioteràpia respiratòria (vegeu 
ANNEX 22), han de realitzar-se juntament amb els 
pares i comprenen:

• Respiracions dirigides.
• Tècniques de relaxació.
• Exercicis diafragmàtics.
• Entrenament muscular.
• Expansions pulmonars.
• Postures apropiades.
• Exercicis de columna vertebral (rotacions, latera-

litzacions i flexions coordinades amb la inspira-
ció i espiració).

En el lactant (vegeu ANNEX 23), es duran a terme ma-
niobres passives o posicions terapèutiques, mentre 
que per als infants petits que encara no són capaços 
de respirar adequadament s’utilitzen exercicis respi-
ratoris actius en forma de joc amb l’ajuda d’estímuls 
acústics o visuals. 

FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA
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Tècniques de relaxació

La relaxació és un element bàsic per realitzar la ree-
ducació respiratòria i els seus objectius són:

• Reduir la tensió muscular en els músculs acces-
soris del coll i la cintura escapular.

• Reduir el cost energètic de la respiració.
• Promoure la sensació de benestar.

Les tècniques de relaxació (vegeu ANNEX 24), depe-
nen de les característiques i l’edat de l’infant. Als lac-
tants se’ls pot tranquil·litzar amb moviments rítmics, 
com balancejos, mentre que als infants petits i en 
edat escolar se’ls tranquil·litza llegint o contant-los 
contes, i és important en tots els casos adoptar po-
sicions corporals que ofereixin les millors condicions 
per relaxar-se.
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L’asma és una malaltia que afecta als bronquis. Fins a 
un 10% dels nens pot patir-la però en un cert nombre 
d’ells, sobretot si els símptomes s’inicien en època de 
lactant, pot desaparèixer amb l’edat. 

L’evolució de l’asma no és igual en totes les per-
sones. En l’actualitat existeixen tractaments que 
permeten el control dels símptomes per a aquelles 
persones que ho precisen, el que els permet dur una 
vida normal i activa.

Què els passa als bronquis?

Els bronquis són els tubs que duen l’aire als pul-
mons. 

En el cas de l’asma, aquests bronquis estan:
•INFLAMATS: La paret dels seus bronquis està en-

gruixida, fet pel qual l’espai per a l’entrada d’aire 
és més estret. També produeix més moc. El trac-
tament amb corticoides inhalats evita aquesta 
inflamació, per la qual cosa és important pren-
dre-s’ho tal com li han explicat a la consulta. 

•SENSIBLES: Els seus bronquis de vegades res-
ponen de forma exagerada a determinats desen-
cadenants tancant-se de forma brusca (bronco-
constricción), produint dificultat per respirar, tos, 
opressió en el pit i “ xiulades “. És important anar 
reconeixent aquests desencadenants.

 
 Els principals són: 
•Els virus: en el cas dels lactants i nens petits, 

són els responsables principals del desencade-
nament dels símptomes.

•Els al·lergògens (pols, pol·len, animals).
•Els irritants (fum del tabac, contaminació at-

mosfèrica, olors fortes).

Informació útil per a pares a internet: www.respirar.org

ANNEX 1. QUÈ ÉS L’ASMA?

Model tridimensional dels tres tubs
Carlos A. Diaz Vázquez. www.respirar.org
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Àcars.
•No netejar en presència de l’infant.
•Ventilar i deixar entrar la llum del sol a l’habitació 

diàriament.
•Utilitzar aspirador (filtres HEPA), mai escombres 

o plomers.
•Evitar objectes que acumulin pols: ninots de pe-

luix, llibres, estores, moquetes, cortines…
•Ús de fundes antiàcars per als matalassos i coixins.
•Rentar la roba de casa setmanalment a més de 

55°C.
•Deshumidificadors per mantenir la humitat ambi-

ental per sota del 50%, aire condicionat i purifica-
dors d’aire.

•Es poden utilitzar acaricides quan el contingut en 
àcars del domicili sigui elevat (cases antigues, 
abundància de moquetes, cortines, etc.), sempre 
amb precaucions..

Animals: moix/ca.
•Treure l’animal del domicili i netejar exhaustiva-

ment la casa.
•Si no és possible treure’l, al menys, mantenir-

lo fora de la casa i rentar-lo setmanalment amb 
productes antidescamants. Retirar estores i mo-
quetes.

•Prohibició absoluta de la seva entrada al dormi-
tori de l’infant.

•Evitar visites a domicilis amb animals.
•Planificar activitats escolars i extraescolars sen-

se animals de pèl.

Paneroles (escarabats de cuina).
•No deixar restes de menjar.
•Utilitzar preferentment verins sòlids i no utilitzar 

esprais o productes químics amb l’infant devora.

Floridura (fongs de la humitat).
•Mantenir sec el bany, incloses les tovalloles.
•Bona ventilació de cuina i banys
•No desar la roba ni les sabates humides als ar-

maris.
•Evitar la formació d’humitat a les parets i a les 

finestres. Evitar filtracions o fuites d’aigua.
•Utilitzar pintures antifloridura (sense olor) als 

llocs més humits. Evitar humidificadors.
•Considerar l’ús de deshumidificadors.

•No deixar aliments fora del frigorífic massa temps, i 
desfer-se, al més aviat possible, de les bosses de fems 
que continguin restes d’aliments.

•Bon manteniment i higiene dels sistemes d’aire 
condicionat i dels sistemes de calefacció per 
aire.

Mesures antipol·len.  
Durant els mesos de predomini del pol·len:

•Evitar les sortides al camp, especialment els dies 
de molt de vent.

•Mantenir les finestres de casa tancades (ventilar 
a primera hora del matí).

•No tallar la gespa.
•Utilitzar ulleres de sol.
•Viatjar amb les finestres del cotxe tancades.
•Planificar les vacances. Consultar als mitjans 

informatius o a través d’Internet (http://www.
polenes.com) la informació sobre pòl·lens que 
apareixen periòdicament.

Altres irritants.
•Fum del tabac.
•Fums de xemeneies, cuines, gasos de cotxes, 

contaminació.
•Pols d’obres, guix.
•Aerosols: laques, ambientadors, insecticides...  
•Productes de neteja: lleixiu, amoníac, salfumant...
•Estímuls físics: aire fred, boirina...
•Olors fortes: pintures, vernissos, dissolvents, 

perfums.

ANNEX 2. EVITAR ELS DESENCADENANTS
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Per què s’utilitza la via inhalatòria?

Els fàrmacs que utilitzam pel tractament de l’asma 
s’administren per via inhalatòria. L’explicació és molt 
senzilla:

• Actuen directament sobre el bronqui.
• Actuen ràpidament.
• Permet donar dosis més baixes de fàrmac.
• Produeixen menys efectes secundaris que si els 

prenguéssim per via oral.

Es necessiten uns dispositius que són fàcils d’utilitzar, 
una vegada que s’ensenya el seu funcionament.

Existeixen diversos tipus d’inhaladors i tant el malalt 
com el metge o la infermera poden elegir l’aparell que 
millor s’adapti a les seves necessitats.

Les medicacions administrades amb cambres d’in-
halació són iguals d’efectives que les administrades 
amb els nebulitzadors, circumstància que fa que no-
més s’hagin d’utilitzar aquestes en el cas que el seu 
pediatra ho indiqui expressament.

S’han de seguir exactament les instruccions que 
li han donat a la consulta per aconseguir el màxim 
benefici possible del seu fàrmac. Per això, periòdica-
ment, la seva infermera o el seu metge li aconsellaran 
que dugui el seu inhalador a la consulta per repassar 
les tècniques d’inhalació. Si té algun dubte, és im-
portant que el plantegi.

ANNEX 3. VIA INHALATÒRIA I TIPUS DE MEDICAMENTS



Broncodilatadors d’acció ràpida: 

(Ventolin®, Salbutamol EFG, Terbasmin®, Ventilastin®).
•S’usen quan es tenen símptomes.
•Produeixen broncodilatació (obren els bronquis)
•Actuen de forma ràpida produint alleujament 

immediat.
•Són els que s’han d’usar en cas d’empitjorament i 

s’han de dur sempre per si fossin necessaris.
•A l’hora de prendre’ls, pot notar tremolor, nervi-

osisme, palpitacions... No es preocupi, aquests 
efectes desapareixeran ràpidament.

•Si necessita utilitzar-los més d’una o dues vega-
des per setmana o diversos cops al dia, haurà de 
consultar amb el seu metge per valorar la neces-
sitat de modificar-ne el tractament.

Tractament de fons: 

Corticoides inhalats: Budesonida i Fluticasona.
•Els usam per tractar la inflamació que provoca 

l’asma, que és crònica, fet pel qual és important 
que es prenguin de forma continuada i en les dosis 
prescrites.

•A diferència dels anteriors, serveixen per preve-
nir i controlar la malaltia.

•Els efectes secundaris són escassos si s’usen 
correctament, els més freqüents són: les micosis 
orofaríngies i la ronquera, que es poden evitar si 
es glopeja després del seu ús.

Broncodilatadors de llarga durada: Salmeterol, For-
moterol.

•És un tractament que s’afegeix als corticoides 
per controlar millor l’asma, sobretot els símpto-
mes nocturns.

•La seva acció és prolongada: 12-16 hores.
•No s’ha d’usar sense prendre els corticoides, 

perquè pot alleujar els símptomes però no tracta 
la inflamació crònica de l’asma.

Associacions de corticoides + broncodilatador de 
llarga durada:

•Conté els dos components anteriors.
 
Montelukast: Singulair®.
Té l’avantatge que s’administren per via oral, fet que 
en facilita el compliment.

ANNEX 4. TIPUS DE MEDICAMENTS QUE UTILITZAM PER A L’ASMA
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ANNEX 5. NORMES PER FER UN EXERCICI FÍSIC

•Prendre el broncodilatador d’acció curta, si és 
necessari, 15 minuts abans de l’activitat física.

•Realitzar un escalfament prolongat i progressiu.
•L’exercici ha de ser a intervals, si és possible.
•Si es possible, són més beneficiosos els esports 

en ambients càlids i humits.
•Quan sigui possible, procurar respirar pel nas.
•Dur sempre la medicació de rescat a la bossa 

d’esport i si l’utilitza, el mesurador de peak flow 
(FEM).

•No cometre imprudències estant tot sol o en si-
tuacions de risc.

 
Què s’ha d’evitar i què no s’ha de fer?

•Evitar realitzar una activitat física intensa quan 
l’asma basal no està controlada, o presenta xiu-
lades o tos intensa o està a la zona vermella del 
peak flow (FEM).

•Evitar fer un exercici intens si es té una infecció 
respiratòria.

•Evitar quan sigui possible ambients freds i secs 
(o usar mascareta).

•Evitar exercicis prolongats o de molta intensitat 
si no s’ha aconseguit una bona condició física o 
no es coneixen els límits personals de l’exercici.

•Evitar l’exercici en ambients contaminats o car-
regats de fum.

Actitud davant d’una crisi durant l’exercici

•Actuar amb calma i aturar l’exercici immedia-
tament.

•Permetre que es pugui respirar bé; no situar-se 
massa a prop.

•Prendre la medicació pautada, al més aviat possible, i 
seguir les recomanacions indicades, en cas de crisi.

El ABC de l’asma al col·legi.
•Els pares, els sanitaris i els professors han d’instruir 

l’infant-adolescent perquè avisi el seu professor tan 
aviat com se n’adoni que està començant una crisi.

•El professor avisarà la persona encarregada del col-
legi d’atendre la situació (podria passar que cada 
professor s’encarregués dels seus infants).

•Es localitza la fitxa amb les dades de l’asma de 
l’infant.

•Segons la situació de l’infant i les instruccions prèvies 
dels pares, es poden realitzar tres accions:

•Avisar directament els pares.
•Donar la medicació per al tractament de la crisi 

descrita a la fitxa de l’infant i segons l’evolució, 
avisar els pares (per exemple, si als 20 minuts 
de donar la medicació, l’infant no ha millorat). 

•Sol·licitar ajuda mèdica urgent o desplaçar a l’in-
fant al centre mèdic més proper (per exemple, 
si l’infant presenta símptomes d’alarma o si als 
20 minuts d’administrar el tractament de la crisi 
l’infant està pitjor). En aquest cas, avisar sempre 
els pares i, si és possible, administrar novament 
medicació per a la crisi. 

Són situacions d’extrema urgència (símptomes 
d’alarma):

•L’infant s’ha posat blau (cianòtic), aquesta cianosi 
pot ser més visible    als llavis i davall de les ungles. 

•La dispnea (fatiga, etc.) no permet a l’infant par-
lar i/o dificulta el caminar. 

•L’infant ha perdut la consciència o està en situa-
ció de perdre-la. 

En aquests casos NO S’HA DE PERDRE EL TEMPS, 
s’ha de dur l’infant al servei mèdic més proper i, si és 
possible, cridar per telèfon el servei mèdic per avisar 
de l’arribada de l’infant.

ANNEX 6. ACTITUD DAVANT D’UN INFANT AMB CRISI D’ASMA AL COL·LEGI 



Tractament hiposensibilitzant

Com a tractament causal de la malatia al.lèrgica respi-
ratòria que pateix el seu fill s’ha instaurat un tractament 
anomenat IMMUNOTERÀPIA o HIPOSENSIBILITZACIÓ 
(conegut també com a “vacuna antial.lèrgica”).

La preparació d’aquesta  “vacuna” s’efectua de mane-
ra individual per a cada pacient i la seva composició 
depèn dels resultats dels estudis al.lergològics que 
se li han fet.

La vacuna es pot administrar injectada via subcutà-
nia o via  sublingual; s’administra a dosis i concen-
tracions creixents fins a  arribar a una dosi màxima 
que serà la dosi de manteniment. Aquesta dosi se 
seguirà administrant a intervals regulars per un llarg 
temps, depenent de l’evolució de la malaltia (per ter-
me mig uns 3 a 5 anys). Per tant, no es deu abando-
nar en un temps massa curt encara que no es trobi 
una millora. 

Per una major eficàcia  es  deuen tenir en 
compte algunes normes

•La primera caixa de “vacuna” que reben conté 
l’inici del tractament amb flascons  enumerats: 0, 
1, 2, 3, 4. Les caixes següents només contenen 
el flascó núm..., que conté la concentració de 
manteniment. Sol·liciti sempre amb temps sufi-
cient la remesa de la continuació del tractament. 
També pari atenció a la DATA DE CADUCITAT.

•S’han d’observar amb exactitud les dosis a admi-
nistrar seguint totes les indicacions.

•També s’observaran amb la major exactitut els 
intervals de temps. Al principi en la via subcutà-
nia aquests inetvals són curts (entre 7 i 10 dies); 
després s’allargaran (15 dies) i finalment es man-
tindran intervals  d’entre 3 i 4 setmanes. En la via 
sublingual s’administraran cada dia.

•Anotar sempre la data en la qual s’administra 
cada dosi.

•No es deu administrar si el nin  pateix una ma-
laltia infecciosa aguda (p.e: amigdalitis, grip, oti-
tis,...) o un procés respiratori que pugui semblar 
l’inici del procés al.lèrgic que pateix (asma, rini-
tis, etc.). En aquests casos la injecció s’ha de  
demorar alguns dies.

•Las injeccions han de ser administrades sempre 
per personal sanitari (metge, ATS, infermera) 
amb experiència en aquest tipus de tractaments  
i en un centre amb dotació adecuada.

•Segons les actuals normes de sanitat, després 
de rebre la dosi de vacuna, el pacient romandrà 
30 minuts en el consultori. Per precaució, no rea-
litzarà exercicis o treballs físics violents ni s’apli-
caran banys calents en les 3 hores següents a 
l’administració.

•Si dins les 48 hores següents el nin tengués una 
reacció local intensa (inflor major de 5 centíme-
tres de diàmetre), crisi d’asma o símptomes res-
piratoris menors (rinitis, tos, respiració sibilant), 
deuen consultar el metge abans d’administrar la 
dosi següent.

•Les “vacunes” es conservaran sempre en neve-
ra, i s’evitarà la seva congelació.
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ANNEX 7. IMMUNOTERÀPIA
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ANNEX 8. TÈCNICA D’INHALACIÓ AMB CAMBRA I MASCARETA 
(MENORS DE 4- 5 ANYS)

•Obrir, agitar l’inhalador i acoblar-lo a la cambra.
•Col·locar la mascareta cobrint el nas i la boca de 

l’infant i pitjar fermament.
•Inclinar el cap de l’infant lleugerament cap enrere.
•Pitjar el polsador només UNA vegada.
•Esperar uns 15-20 segons o bé calcular el nom-

bre precís de respiracions*, normalment de 7 a 
10, observant que la vàlvula es desplaci de forma 
correcta.

•Esperar un minut abans d’una segona dosi.
•Donar de beure en lactants per evitar efectes se-

cundaris locals.

* càlcul del nombre de respiracions: Volum de la cambra (ml)/volum 
corrent (pes de l’infant (kg)* 10)

•Obrir i agitar l’inhalador i acoblar-lo a la cambra.
•Pacient assegut amb l’esquena recta o de peu (mà-

xima expansió toràcica).
•Col·locar la boqueta de la cambra a la boca, mantenir 

els llavis tancats i pitjats evitant que les dents i la llen-
gua interfereixin. Cambra  en posició horitzontal.

•Pitjar el polsador només UNA vegada.
•Inspirar lentament i profundament (durant 4-5 segons).
•Retirar la cambra de la boca.
•Mantenir l’aire uns 10 segons. Els més petits poden 

respirar a volum corrent 5-7 veces. O bé calcular el 
nombre precís de respiracions.*

•Expulsar l’aire.
•Esperar un minut abans d’una segona dosi.
•Glopejar i rentar-se les dents.
* Nombre de respiracions: Vol. cambra(ml)/pes(kg)*10

ANNEX 9. TÈCNICA D’INHALACIÓ AMB CAMBRA AMB BOQUETA, SENSE MASCARETA 
(DE 4 ANYS EN ENDAVANT)

Manteniment  i neteja de la cambra

•Si la cambra és nova o està  just rentada, fer  una 
impregnació prèvia amb 5 puls.

•Rentar i  assecar la cambra periòdicament.

•S’ha d’utilitzar un detergent iònic (domèstic) dei-
xant-la en remull 1 hora. Deixar-la assecar amb aire 
ambient, sense utilitzar draps, durant 12 hores.

•Fer-ho 1 cop per setmana. No és necessari si la 
cambra és metàl·lica.
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• Sostenir l’inhalador en posició vertical.
• Agitar-lo sense retirar la tapa marró obscur.
• Pressionar l’inhalador.
• Expulsar suaument l’aire dels pulmons.
• Treure la tapa marró obscur.
• Posar els llavis al voltant de la boqueta pressionant.
• Inspirar lentament i profundament.
• Retirar l’inhalador de la boca i mantenir l’aire als 

pulmons durant 10 segons.
• Espirar lentament.
• Si són necessàries més dosis, esperar un minut.
• Glopejar i rentar-se les dents. Tornar a tapar l’in-

halador.

ANNEX 11. TÈCNICA DE MANEIG DEL SISTEMA JET®PER A MDI

ANNEX 10. TÈCNICA D’INHALACIÓ AMB INHALADOR DE CARTUTX PRESSURITZAT 
(ICP O MDI)

• Destapar l’inhalador i agitar-lo.
• Mantenir l’inhalador en posició vertical, com una L.
• Pacient dret o assegut amb el cap lleugerament cap 

enrere (màxima expansió toràcica).
• Expulsar suaument l’aire dels pulmons al màxim. 
• Començar a inspirar lentament i profundament per 

la boca.
• Col·locar els llavis al voltant de la boqueta de l’in-

halador posant atenció perquè ni la llengua ni les 
dents puguin interferir.

• Pressionar l’inhalador una sola vegada i continuar 
inspirant de forma lenta i profunda.

• Mantenir l’aire als pulmons durant 10 segons.
• Expulsar l’aire lentament.

• Esperar 1 minut (mínim 30 segons) si s’ha de fer 
una altra inhalació (tornar a agitar l’inhalador abans 
de cada inhalació).

• Glopejar. Tornar a tapar l’inhalador.
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• Agitar durant uns segons, destapar l’inhalador (Au-
tohaler), agitar-lo i col·locar-lo en posició de L.

• Precarregar el sistema elevant el pivot superior (Autoha-
ler) o destapant la boqueta (Easy Breathe-SAA-: Olfex).

• Efectuar una espiració lenta i profunda i col·locar 
l’inhalador a la boca pressionant la boqueta amb 
força amb els llavis. Cuidar de no bloquejar les ra-
nures de la part inferior de l’Autohaler.

• Inspirar lentament i profundament fins a omplir els 
pulmons. Amb l’Autohaler se sentirà un “click” en 
començar la inspiració.

• Retirar l’inhalador de la boca i mantenir l’aire als 
pulmons durant uns 10 segons.

• Tornar a col·locar el pivot a la seva posició de parti-
da (Autohaler) o tapar la boqueta (Easy Breathe).

• Si és necessària una segona dosi, esperar entre 30 
i 60 segons.

• Glopejar i rentar-se les dents.

ANNEX 12. TÈCNICA AMB INHALADORS DE CARTUTX PRESSURITZAT  ACTIVATS PER 
LA INSPIRACIÓ (AUTOHALER I EASY BREATHE O SAA) 

• Treure la tapa. Girar el tub per obrir el compartiment 
de la càpsula en el sentit de la fletxa impresa a la 
base.

• Col·locar la càpsula a l’orifici previst per això i tancar.
• Perforar-la, fent pressió sobre els dos costats de 

l’Aerolizer algunes vegades.
• Buidar l’aire dels pulmons al màxim, posant atenció a 

no bufar per l’embocadura de l’inhalador.
• Ajustar els llavis a la boqueta i inspirar profunda-

ment i enèrgicament. Treure l’inhalador de la boca.
• Retenir l’aire als pulmons fins a 10 segons .
• Assegurar-se que la càpsula està buida. En cas contrari, 

tornar a iniciar la maniobra des del quart punt.
• Si és necessària una altra dosi, esperar entre 30-60 

segons.
• Rentat de la boca (glopejar i raspallar).

ANNEX 13. TÈCNICA D’INHALACIÓ AMB L’INHALADOR DE POLS SECA TIPUS AEROLIZER  
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• Obrir l’inhalador fent-lo girar dins de la carcassa.
• Baixar la palanca lateral cap a baix de tot.
•Treure tot l’aire dels pulmons sense bufar per l’em-

bocadura de l’inhalador.
• Ajustar els llavis a la boqueta sense obstaculitzar 

amb la llengua.
• Inspirar per la boca profundament i enèrgicament.
• Mantenir la respiració durant uns 10 segons.
• Expulsar l’aire lentament.
• Si són necessàries més dosis, esperar un mínim de 

30 a 60 segons.
• Tancar novament la peça bucal girant la carcassa 

del disc.
• Rentat de la boca (glopejar i raspallar).

ANNEX 15. TÈCNICA DE MANEIG DE L’INHALADOR DE POLS SECA MULTIDOSI:
ACCUHALER

• Desenroscar i retirar la tapa de l’inhalador.
• Sostenir l’inhalador en posició vertical.
• Girar la rosca de la part inferior: primer cap a la dreta 

(sentit contrari a les agulles del rellotge) i després cap 
a l’esquerra. Després d’aquest moviment se sentirà un 
“clic”. Posar atenció a no obturar la base amb la mà.

• Buidar suaument l’aire dels pulmons al màxim, 
posant atenció a no bufar per la boqueta de l’in-
halador.

• Rodejar amb els llavis la boqueta.
• Inspirar profundament i enèrgicament, apartar l’in-

halador de la boca i mantenir la respiració durant 
uns 10 segons.

• Expulsar l’aire lentament.
• Si s’han de repetir més dosis, esperar entre 30 i 60 

segons.
• Rentat de la boca (glopejar i raspallar).

 ANNEX 14. TÈCNICA DE MANEIG DE L’INHALADOR DE POLS SECA MULTIDOSI: 
TURBUHALER
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• Treure la tapa.
• Col·locar l’inhalador vertical.
• Pressionar el dispositiu.
• Treure l’aire dels pulmons, no bufar per la boqueta 

de l’inhalador.
• Pressionar amb els llavis la boqueta.
• Inspirar enèrgicament.
• Mantenir la respiració durant 10 segons.
• Expulsar l’aire lentament.
• Si són necessàries més dosis, esperar un mínim de 

30 a 60 segons.
• Rentat de la boca (glopejar i raspallar).

ANNEX 16. TÈCNICA DE MANEIG DE L’INHALADOR DE POLS SECA MULTIDOSI:
EASYHALER

•Treure la tapa.
•Pressionar el botó i amollar-lo. El marcador de pul-

sació passarà de roig a verd.
• Treure l’aire dels pulmons, no bufar per la boqueta 

de l’inhalador.
• Pressionar la boqueta amb els llavis.
• Inspirar profundament. Una vegada completada la 

inspiració, el marcador passarà de verd a vermell.
• Mantenir la respiració durant 10 segons.
• Expulsar l’aire lentament.
• Si són necessàries més dosis, esperar un mínim de 

30 a 60 segons.
• Rentat de la boca (glopejar i raspallar).

ANNEX 17. TÈCNICA DE MANEIG DE L’INHALADOR DE POLS SECA MULTIDOSI:
NOVOLIZER
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ANNEX 19. VALORS NORMALS DEL FEM PER A INFANTS

•No és necessari utilitzar pinces nasals.
•Posició preferentment de peu.
•Col·locar l’indicador a 0.
•Subjectar correctament el mesurador, sense
interferir amb els dits l’indicador.
•Inspirar profundament.
•Col·locar la boqueta entre els llavis, pressionant de-

gudament.

•No tossir ni obstruir amb la llengua l’orifici del 
mesurador.

•Bufar el més fort i ràpid possible (no més d’1 o 2 
segons).

•Registrar la dada obtinguda.
•Repetir la maniobra dues vegades més i anotar el 

valor més alt dels tres.

ANNEX 18. INSTRUCCIONS D’ÚS DEL MESURADOR DEL FEM O PEAK FLOW

Valors de normalitat del FEM en infants de 5 a 18 anys
(Godfrey i cols.)
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ANNEX 20. DIARI DE SÍMPTOMES AMB FEM
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ANNEX 21. DIARI DE SÍMPTOMES SENSE FEM



PAIB•69

ANNEX 22. POSTURES PER FACILITAR LA RESPIRACIÓ

Posició horitzontal (pron): els 

músculs de la mare ajuden a 

subjectar la pelvis i les cuixes i 

a més l’estpatlla i el cap de l’in-

fant (la panxa resta lliure entre 

les cuixes i es pot  moure).

Posició horitzontal (pron):

el lactant es pot col·locar al llitet 

amb la panxa suspesa cap avall.

Posició assegut (de cara): l’infant té 

els braços al voltant del coll de la 

mare amb el cap girat sobre el seu 

pit (posició que la mare utilitza per al 

descans de l’infant assegut damunt 

d’ella amb la cara sobre el pit).

Posició cap amunt (supí): el lactant 

està d’esquena a la falda de la mare, 

les seves cames estan damunt 

la panxa o a cada costat del tors 

d’ella, que té els peus sobre una 

banqueta, (el cap de l’infant està 

45-60º per damunt dels malucs).

Posició assegut (d’esquena): 

el lactant està assegut sobre 

la mare donant-li l’esquena.

Posició en plànol inclinat: l’in-

fant està ajagut al coixinet 

i amb el cap per amunt.

Posició en plànol inclinat (pron):

El lactant està amb la panxa da-

munt de les cuixes, les cames 

estan lliures als costats del tors 

de la mare, que posa els peus 

damunt d’una banqueta.

Posició en plànol inclinat (pron): 

l’infant està amb la panxa damunt 

del coixinet i amb el cap elevat.

Posició horitzontal: l’infant està 

d’esquena amb un coixinet (en-

rotllable) davall dels genolls.

Posició horitzontal (supí):  

el lactant està ajagut damunt 

de les cames del terapeu-

ta en posició horitzontal.

Posició horitzontal (pron):

el lactant està de panxa sobre les 

cuixes de la mare.

Posició horitzontal (pron):   

l’infant està de panxa (even-

tualment amb un coixí enrot-

llable davall dels peus).

De: Pla regional d’atenció a l’infant i adolescent amb asma d’Astúries (PRANA) (2002)
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Cargol

•Posició: l’infant està d’esquenes damunt de les cuixes del terapeuta, la part dreta de 

la pelvis gira cap a l’esquerra, mentre el braç dret es manté estirat, la posició es man-

té durant 10 inspiracions (posició de descans d’esquena sense girar ni estirar).

•Variacions: vibracions de la part superior de la pelvis cap a la dreta i l’esquer-

ra i des del braç estirat cap amunt en direcció longitudinal i transversal.

•Efecte: moviments respiratoris més intensos a l’àrea abdominal i a les costelles.

Estiraments i girs de panxa

•Posició: el terapeuta manté l’infant en posició transversal damunt les seves cuixes, la 

mà dreta agafa per davall de la part superior del tòrax el braç esquerre de l’infant i l’es-

tira  cap endavant, la mà esquerra passa entre les cames de l’infant i gira cap a ell la 

part esquerra de la pelvis, produint un moviment de gir entre esquena i pelvis, que es 

manté durant 10 respiracions (posició de descans de panxa sense girar ni estirar).

•Precaució: la columna de l’infant no s’ha de estirar massa.

•Variacions: combinar amb vibracions des de l’àrea de la pelvis i amb canvis de posició.

•Efecte: moviments respiratoris més intensos a l’àrea abdominal i a les costelles.

Tombarella

•Posició: l’infant es posa transversal damunt de les cuixes del terapeuta, i se’l subjecta amb una mà 

al tòrax, els glutis es pugen amb una mà cap amunt de manera que s’inclini la columna de l’infant.

•Precaució: en corbar-se massa la columna (cifosi) s’oprimeix massa el teixit pul-

monar i es dificulta la inspiració (es pot produir un so de la tràquea).

•Efecte: moviments respiratoris a la part posterior de la columna més intensos amb la compressió 

abdominal  cap a dorsal i lateral. 

Exercicis amb membres superiors

•Posició: el lactant està assegut o ajegut a 

la falda del terapeuta, s’ha de fer vibrar un 

braç lleugerament, agafant-lo del canell i 

estirant-lo, també es poden fer vibrar al ma-

teix temps els dos braços (per obtenir els 

resultats desitjats, les vibracions s’han de 

transmetre a la caixa toràcica de l’infant).

ANNEX 23. POSICIONS TERAPÈUTIQUES EN EL LACTANT

De: Pla regional d’atenció a l’infant i adolescent amb asma d’Astúries (PRANA) (2002)
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Amb la panxa cap avall. Assegut amb els braços des-

cansant cap endavant.

Posició del cotxer i variant amb les mans recolzades sobre els genolls.

Posició en descúbit lateral, supí i semias-

seguts: els infants i adolescents es con-

centren per practicar els moviments de 

respiració abdominal amb contacte de la 

mà (gairebé sempre amb els ulls tancats).

ANNEX 24. TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ

De: Pla regional d’atenció a l’infant i adolescent amb asma d’Astúries (PRANA) (2002)
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L’infant presenta algun/s d’aquests símptomes: 
Augment de la tos, fatiga, ofegament, xiulades, dificultat per respirar, mala tolerància a l’exercici.
Si usa el mesurador de flux espiratori (FEM) valor < al 80% del millor valor pers.(...........).

ANNEX 27. PLA D’ACCIÓ  EN UNA CRISI

ANNEX 25. PLA DE ACCIÓ BÀSIC
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ANNEX 27. PLA D’ACCIÓ AVANÇAT: SEMÀFOR
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