
SÁBADO, 17H, VOCÊ ESTÁ DE PLANTÃO
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Lactente M, de 8 meses de idade comparece com a mãe, que refere quadro de 
coriza e tosse seca há 2 dias. Houve febre não aferida em casa, associado a 
sensação de chiado no peito.

Antecedentes: nada digno de nota. Gestação sem intercorrências, parto com 40 
semanas. Em uso de vitamina D, vitamina A, sulfato ferroso (profiláticos)

Exame físico: regular estado geral, corado, hidratado, acianótico, febril (38,5ºC). 
Respiratório: FR 68 irpm, murmúrios vesiculares simétricos e normais em todo tórax, 
presença de sibilos esparsos. Uso de musculatura acessória intercostal e retração de 
fúrcula esternal. Sem alterações no restante do exame físico
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A MÃE CHOROSA CHEGA COM SEU FILHO



PERGUNTAS 
IMPORTANTES
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Do que se trata 
o problema 

apresentado?

Quais exames 
complementares 

seriam 
solicitados?

Qual a conduta 
farmacológica e 

não 
farmacológica?



BRONQUIOLITE VIRAL
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Arthur Teixeira 
dos Santos



INTRODUÇÃO

•A bronquiolite é uma infecção de vias 
aéreas inferiores na qual a principal 
ocorrência é obstrução das vias devido 
processo inflamatório.
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EPIDEMIOLOGIA 
E ETIOLOGIA
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Sua ocorrência é comum em 
crianças, em especial nos menores 
de 2 anos de idade, com maior 
incidência em menores de 6 
meses;

Principal agente: Vírus sincicial 
respiratório. Outros agentes: 
influenza, rinovírus, parainfluenza 
(1 e 3), adenovírus entre outros.



CLÍNICA

•Febre;

•Tosse;

•Taquipneia;

•Tiragem;

•Crepitação;

•Sibilância.
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GRAVIDADE

8



EXAMES

•Laboratorial: não são indicados nestes casos pois a 
clínica é suficiente em boa parte;

•Radiografia: mais útil nos casos graves, sendo 
evidenciado hiperinsuflação difusa, 
hipertransparência, retificação do diafragma e 
broncograma aéreo com infiltrado intersticial.
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DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL
•Pneumonia;

•Asma;

•Síndrome do bebê chiador.
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TRATAMENTO - SALBUTAMOL

•Não farmacológico: Leito elevado, aspiração nasal 
ou lavagem, alimentação ou hidratação;

•Farmacológico: oxigenoterapia, broncodilatadores 
(salbutamol) e corticoides (inalatório 
preferencialmente e se possível evitar sistêmicos).
• Neonato: 1-2puff a cada 20 min por 1 hora;
• Lactente:  1-4 puff a cada 20 min por 1 hora.
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• >5anos: 50mcg/dose a cada 12h
• Entre 6 e 11 anos

• Dose baixa: 50-100 mcg 12-
12h

• Dose intermediária: 100-
200mcg 12/12h

• Dose alta: >200mcg 12-12h
• >12anos

• Dose baixa: 100-250mcg 
12/12h

• Dose intermediária: 250-50mcg 
12/12h

• Dose alta: >500mcg 12/12h
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TRATAMENTO -
BECLOMETASONA



ASMA

Menor 6 anos
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ASMA

Entre 6 a 11 anos
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ASMA

>12anos
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