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Introdução: A asma é a doença inflamatória crônica de maior prevalência entre as crianças, caracterizada pela 
hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, espontaneamente reversível 
ou com tratamento, mais predominante em meninos de 6 a 7 anos. Resulta de uma interação entre fatores genéticos, 
exposição ambiental e outros fatores específicos que levam ao desenvolvimento e à manutenção dos sintomas. O 
principal fator fisiopatológico é a inflamação brônquica, e pode levar ao remodelamento da via aérea, acarretando ir-
reversibilidade da obstrução ao fluxo aéreo. Clinicamente, a asma manifesta-se por crises espontâneas de dispneia 
sibilantes, que ocorre por obstrução difusa causada por edemas, hipersecreção mucosa e espasmo da musculatura 
lisa. Objetivo: Ampliar o conhecimento sobre a atuação da fisioterapia no tratamento da asma e, consequentemente, 
suas repercussões clínicas. Método: Foi realizada uma revisão bibliográfica por meio de pesquisas nas bases de 
dados Scientific Electronic Library Online - Scielo, Bireme e Lilacs, durante o período de agosto a outubro de 2015. 
Para a busca dos artigos nas bases de dados, foram utilizados os descritores na língua portuguesa: asma, criança e 
fisioterapia. Inclusos apenas aqueles que estivessem intimamente relacionados ao tema deste estudo, com descritores 
presentes no título do manuscrito e/ou resumo, publicados na língua inglesa ou portuguesa. Foram excluídos estudos 
que não estivessem disponíveis na íntegra. Resultados: A asma infantil é uma doença multicausal com profundo 
impacto em suas famílias e na sociedade, o aparecimento de sintomas (tosse, sibilos e/ou dispneia, sensação de aperto 
no peito) leva o asmático a limitar suas atividades físicas pelo receio de piorar o seu estado no momento. As crianças 
asmáticas adquirem um estilo de vida sedentário e inclinado a condicionamento físico aeróbico inferior. A fisioterapia 
pulmonar baseia-se na reabilitação funcional respiratória, através da execução adequada de exercícios na mobilidade 
de músculos respiratórios, bem como da adaptação de posturas que exercem ação facilitadora e corretiva da ventilação 
pulmonar. As manobras fisioterapêuticas podem ser divididas em ativas: exercício respiratório puro, ritmados com movi-
mento, movimentos musculares não ritmados, e posturais: simples e drenagem; além de terapias de expansão pulmo-
nar e aerossolterapia. Conclusão: A Fisioterapia através dos recursos disponíveis na área de respiratória pode atuar 
de forma preventiva e reabilitadora, melhorando a capacidade funcional e reestruturando a musculatura respiratória da 
criança asmática, diminuindo a sintomatologia da doença e favorecendo uma melhor qualidade de vida.
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