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RESUMO 
 

A asma é caraterizada por uma inflamação das vias aéreas e limitação variável do 

fluxo expiratório, apresentando fatores precipitantes, nomeadamente a prática de exercício 

físico. A precipitação de crises sintomáticas pela atividade física é explicada pela elevação 

das necessidades respiratórias e, consequente, aumento da exposição das vias 

brônquicas a agentes alergénicos inalados. Além disso, a hiperpneia induzida pelo 

exercício potencia a desidratação, o edema e o dano mecânico da mucosa respiratória, o 

que resulta na promoção da inflamação, num aumento da resistência das vias respiratórias 

e no desenvolvimento de broncoconstrição induzida por exercício (BIE), alguns minutos 

após a sua prática. No entanto, diferentes desportos apresentam probabilidades distintas 

de desenvolvimento de BIE, quer pelo grau de intensidade, quer pela exposição ambiental 

inerente. A prática desportiva intensa associa-se, não apenas a maior probabilidade de 

BIE, mas, também, a maior risco de desenvolvimento de asma, o que é corroborado pela 

elevada prevalência de asma em atletas, especialmente em desportos de inverno e 

natação. Por outro lado, é defendido que, apesar de exercício físico leve intervalado se 

encontrar associado a uma menor taxa de desenvolvimento de BIE, o exercício moderado 

apresenta-se como possível fator protetor de desenvolvimento de asma. Assim, a prática 

de exercício físico regular leve a moderado, aparenta proporcionar benefícios nos doentes 

com a sua asma controlada, nomeadamente, diminuição da sintomatologia, redução da 

hiperreatividade das vias respiratórias e do risco de exacerbações, melhoria da capacidade 

cardiopulmonar, aumento da aptidão física e da qualidade de vida. Todavia, não há 

consenso sobre o efeito do exercício físico sobre a função pulmonar de doentes asmáticos. 

Estes benefícios são em parte explicados pelo efeito anti-inflamatório exercido a nível 

brônquico. As guidelines internacionais mais recentes destacam a importância da prática 

de exercício físico com terapêutica não farmacológica no controlo sintomático da doença. 

Contudo, não sugerem programas de treino específico, nem a preferível realização de uma 

modalidade desportiva em prol de outra. No entanto, a prática de 120 minutos de exercício 

físico por semana, distribuídos por duas ou três sessões em dias diferentes, por um período 

superior a 3 meses, aparenta comportar benefícios. A prática de exercício físico por 

crianças e adolescentes com asma é menor do que pelos seus pares sem asma, 

ponderando-se que a principal barreira seja o medo de exacerbação sintomática. Verifica-

se uma necessidade iminente de educação dos doentes e da população sobre esta 

temática, promovendo a sua desmistificação e a sua prática atendendo às precauções 

adequadas, já que comporta benefícios evidentes. 

 

Palavras Chave: Physical Exercise; Asthma; Pediatrics  
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ABSTRACT 
 

Asthma is characterized by an inflammation of the airways and variable limitation of 

the expiratory flow. It has many precipitating factors, being the practice of physical exercise 

one of them. The precipitation of symptoms by physical activity is explained by the 

increased respiratory needs and the consequently higher exposure of the airways to inhaled 

allergenic agents. In addition, exercise-induced hyperpnea promotes dehydration, edema, 

and mechanical damage of the respiratory mucosa, which results in the promotion of 

inflammation, increased airway resistance and the development of exercise-induced 

bronchoconstriction (EIB), some minutes after its practice. However, different sports have 

different probabilities of developing EIB due to their degree of intensity and environmental 

exposure. Intense sport practice is associated not only with the increased likelihood of EIB 

but also with the increased risk of developing asthma. These findings are corroborated by 

the high prevalence of asthma in athletes, especially in those who practice winter sports 

and swimming. Nevertheless, it is argued that, although light intermittent physical exercise 

is associated with a lower rate of BIE development, moderate exercise is possibly a 

protective factor for the development of asthma. Therefore, the practice of regular light to 

moderate physical exercise seems to provide benefits in patients with controlled asthma.  It 

promotes the reduction of symptoms, the reduction of hyperreactivity of the airways and 

risk of exacerbations, the improvement of cardiopulmonary capacity, the increase of 

physical fitness and quality of life. However, there is no agreement on the effect of physical 

exercise on lung function in asthmatic patients. These benefits are partially explained by 

the anti-inflammatory effect exerted at the bronchial level. The most recent international 

guidelines emphasize the importance of physical exercise as a non-pharmacological 

therapy in the symptomatic control of the disease. Though, they do not suggest specific 

training programs, nor the preferable practice of a specific sport modality in favor of another. 

Still, 120 minutes of physical exercise per week distributed over two or three sessions on 

different days for a period of more than 3 months appears to be beneficial. The practice of 

physical exercise by children and adolescents with asthma is lower than that of their non-

asthmatic peers. The fear of symptomatic exacerbation is considered the main barrier to 

exercise practice by asthmatic patients. There is an imminent need to educate patients and 

the population about this issue, promoting its demystification and the practice of physical 

activity with the proper precautions since it has obvious benefits. 

 

Key Words: Physical Exercise; Asthma; Pediatrics 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A asma é uma doença heterogénea caracterizada por uma inflamação crónica da 

mucosa das vias respiratórias. É definida por uma limitação variável do fluxo expiratório 

associada a história de sintomas respiratórios nomeadamente pieira, dispneia, sensação 

de aperto torácico e tosse, os quais podem variar ao longo do tempo e em intensidade. Os 

sintomas e a limitação do fluxo respiratório podem resolver espontaneamente ou em 

resposta a medicação, podendo, por vezes, permanecer ausentes durante semanas ou 

meses.1 

A asma é uma das doenças crónicas mais prevalentes a nível mundial, afetando 

cerca de 1 a 18% da população mundial.1 Através do estudo internacional multicêntrico 

ISAAC, no qual foram incluídas crianças com 6, 7, 13 e 14 anos, foi possível verificar que 

a prevalência de asma em idade pediátrica, em Portugal, varia de 4,9 a 14,2%.2 Esta 

patologia pode manifestar-se em qualquer idade, sendo o seu pico de incidência aos 3 

anos. Em idade pediátrica acomete duas vezes mais o sexo masculino, já, relativamente à 

idade adulta, a prevalência iguala-se entre os dois sexos.3  

Uma inter-relação entre fatores genéticos e ambientais parece estar na origem da 

asma. Como fatores de risco destacam-se a predisposição genética, atopia, obesidade, 

infeções virais nos primeiros anos de vida, alergénios do ambiente doméstico e externo, 

tabagismo passivo e dieta. Os fatores precipitantes mais frequentes são: exercício físico, 

ar frio, stress, alergénios, infeções, tabagismo, fumo passivo e determinados fármacos.3 

Foram reconhecidos clusters com características demográficas, clínicas e/ou 

fisiopatológicas, os quais são denominados de fenótipos da asma. Um dos mais facilmente 

reconhecidos é o fenótipo da asma alérgica, o qual, usualmente, se inicia em idade 

pediátrica e se associa a história familiar ou passada de atopia, alergia alimentar ou 

medicamentosa.4,5 

Esta doença é explicada pela inflamação crónica e remodelação da mucosa das 

vias aéreas e pela hiperreatividade das vias respiratórias (HRVR). Estas alterações 

patológicas são mediadas por variadas células das vias respiratórias e do sistema imune, 

entre elas eosinófilos, neutrófilos, células dendríticas, linfócitos Th2, linfócitos B e 

mastócitos ativados.6  

De forma sumária, a resposta imunológica asmática é iniciada pela libertação de 

citocinas e quimiocinas (incluindo IL-25, IL-33, linfopoetina estromal tímica (TSLP) e fator 

estimulador de colónias de granulócitos-macrófagos (GM-CSF)) pelas células epiteliais em 

resposta a estímulos alergénicos ou infeciosos. Estas moléculas sinalizam células efetoras 

e células dendríticas, moldando, assim, o padrão de resposta imune característico da 
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asma.7 As células dendríticas estimuladas, diretamente, por agentes externos ou, 

indiretamente, pelas células epiteliais, agem como células apresentadoras de antigénios. 

Além de recrutarem localmente eosinófilos, são fundamentais na génese da resposta dos 

linfócitos Th2.8,9 Estes últimos, quando ativados, libertam IL-4, IL-5 e IL-13, as quais 

perpetuam a inflamação (pelo recrutamento, ativação e aumento de semivida de 

eosinófilos e linfócitos B) e influenciam a remodelação tecidular. Verifica-se, 

concomitantemente, um aumento quantitativo de linfócitos T CD4+ natural killer e uma 

diminuição de determinados subtipos de células T reguladoras, a qual se associa a um 

aumento superior dos linfócitos Th2.3,6 Células linfoides inatas foram, recentemente, 

identificadas como efetoras leucocitárias na asma, apresentando a capacidade de se 

diferenciar em macrófagos e granulócitos e, simultaneamente, secretar citocinas 

características das células Th2.10  Os linfócitos B ativados libertam IgE, a qual interatua 

com mastócitos e basófilos promovendo a sua desgranulação. Os grânulos dos mastócitos 

contêm histamina, leucotrienos e prostaglandinas, sendo, por isso, os mastócitos 

mediadores centrais na broncoconstrição, vasodilatação e cascata inflamatória alérgica. 

Os eosinófilos têm um papel fundamental na fase tardia desta reação inflamatória, uma 

vez que se encontram relacionados com a libertação de radicais livres de oxigénio e de 

determinadas proteínas, associados ao desenvolvimento de HRVR. Adicionalmente, 

contribuem para a perpetuação da resposta de células Th2 e dano epitelial.3,6  

A descamação epitelial das vias brônquicas, decorrente da atividade inflamatória 

crónica, parece ser importante na compreensão da HRVR, uma vez que o epitélio lesado 

deixa de exercer a sua função de barreira, permitindo a penetração de alergénios, 

poluentes e agentes infeciosos; além disso, perde, também, quer a sua função reguladora 

sobre a inflamação, quer a sua função relaxante sobre o músculo liso. Adicionalmente, o 

dano epitelial possibilita a exposição de nervos sensoriais a fatores externos e a fatores 

inflamatórios, o que pode desencadear efeitos neurais reflexos nas vias respiratórias. O 

aumento do número de células epiteliais no lúmen e da secreção de muco são achados 

frequentes, assim como ligeiro edema, decorrente da vasodilatação e angiogénese. É, 

então, possível entender que a redução do fluxo ventilatório se relaciona com a inflamação 

presente, já que esta se encontra na génese fisiopatológica da broncoconstrição, edema, 

congestão vascular e obstrução luminal.3,6 (Anexos - Figura 1) 

 Apesar da sintomatologia característica de obstrução variável e intermitente das 

vias respiratórias própria da asma, o seu diagnóstico não dispensa a confirmação por 

determinações objetivas da função pulmonar. Deve ser documentada uma limitação do 

fluxo expiratório e variabilidade excessiva da função pulmonar. Através de espirometria é 

possível avaliar o volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), o coeficiente 

entre VEF1 e capacidade vital forçada (CVF), e o pico de fluxo expiratório (PEF). Quando 
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o VEF1 se encontra diminuído deve ser confirmado que o índice de Tiffeneau (VEF1/CVF) 

segue a mesma tendência (< 0,90 em crianças e < 0,75-0,80 em adultos), de modo a 

objetivar um padrão obstrutivo. O teste de reversibilidade com broncodilatador é um dos 

testes mais utilizados para avaliar a reversibilidade do fluxo expiratório, o qual positiva 

quando se verifica um aumento do VEF1 >12% e >200 mL da linha base, 10 a 15 minutos 

após a administração de um agonista b2. Uma outra forma de avaliar a reversibilidade do 

fluxo respiratório consiste na realização de um teste de exercício para esclarecer a 

reversibilidade, o qual positiva quando o VEF1 diminui >10% da linha basal em adultos, e 

>12% em crianças ou o PEF diminui >15%. A HRVR é avaliada pelo teste de reatividade 

brônquica, que consiste na administração de metacolina ou histamina, sendo confirmada 

pela diminuição do VEF1 de ³20%. O recurso a outros meios auxiliares de diagnóstico pode 

ser pertinente para caraterizar melhor a doença.1 

Os objetivos a longo prazo do tratamento da asma consistem em alcançar um 

controlo adequado da sintomatologia, permitindo a manutenção da atividade quotidiana 

normal.1 O tratamento da asma é simples, recorrendo, atualmente, a fármacos seguros e 

eficazes. Os principais fármacos utilizados dividem-se em duas categorias: fármacos 

broncodilatadores, utilizados para o alívio rápido dos sintomas, essencialmente, pela sua 

ação como relaxantes da musculatura lisa das vias respiratórias; e fármacos de controlo, 

os quais inibem o processo inflamatório subjacente, atenuando a deterioração da função 

pulmonar e o risco de exacerbações.1,3 Uma vez iniciado o tratamento da asma, o doente 

deve ser observado periodicamente, de modo a que seja possível avaliar a resposta à 

terapêutica em prática e consequente necessidade de a ajustar. A terapêutica da asma 

comporta, assim, uma abordagem em escada acordo com a gravidade da doença e o 

controlo sintomático.1 (Anexos - Figura 2) 

Atualmente, considera-se importante a adoção de estilos de vida saudáveis por 

parte dos doentes com asma, os quais associados a terapêutica adequada, reforçam o 

controlo da sintomatologia e atenuam o estado inflamatório. Assim, estilos de vida ativos, 

prática de exercício físico e manutenção de um índice de massa corporal (IMC) normal, 

podem melhorar a saúde física e psicológica destes doentes, em qualquer faixa etária.11  

A prática de exercício físico aparenta estar associada à melhoria da qualidade de 

vida, diminuição da morbilidade, benefícios cardiovasculares e diminuição de HRVR.12,13 

Relaciona-se, ainda, com aumento da autoestima, interação social e diminuição de 

sintomas depressivos.14 Apesar da ausência de guidelines específicas para a prática de 

exercício físico regular, as guidelines atuais da abordagem de doentes com asma 

promovem-na, essencialmente, em idade pediátrica, já que os benefícios aparentam ser 

superiores e prevalecer na idade adulta.1,15,16 Logo, é notável a importância da educação 
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dos doentes asmáticos para esta temática, essencialmente das crianças e adolescentes, 

pois estas faixas etárias tendem a perpetuar estes comportamentos na vida adulta.  

 

 

2. OBJETIVOS 
  

O objetivo principal deste trabalho consiste na realização de uma análise bibliográfica 

cuidadosa dos artigos mais recentes e relevantes relativos à temática - influência da prática 

de exercício físico na exacerbação e, contraditoriamente, na melhoria sintomática de 

pacientes com asma, em idade pediátrica. Assim, pretende-se a compreensão dos 

mecanismos fisiopatológicos envolvidos, da influência das diferentes modalidades 

desportivas na asma e, também, das perceções dos próprios doentes e da comunidade 

relativamente às limitações, às barreias e aos benefícios percecionados, aquando da 

prática de atividade física. Intende-se, concomitantemente, uma compreensão abrangente 

dos benéficos do exercício e de planos de treino físico e intervenções sociais que 

promovam a sua prática saudável por doentes asmáticos.  

 

 

3. METODOLOGIA 
 

Para a elaboração deste trabalho foram pesquisados artigos no website da PubMed 

recorrendo às palavras-chave “Physical Exercise”, “Asthma” e “Pediatrics”. A pesquisa 

bibliográfica incidiu sobre artigos publicados a partir de 2010 até à atualidade, escritos em 

língua inglesa. No entanto, ao longo da elaboração deste trabalho, surgiu a necessidade 

de análise de alguns artigos publicados previamente a 2010, quer pela sua relevância, quer 

por se encontrarem referenciados em artigos analisados. Adicionalmente, foram 

analisadas as mais recentes guidelines da Global Initiative for Asthma. 

 

 

4. EXERCÍCIO FÍSICO E ASMA 
 

4.1. EXERCÍCIO FÍSICO COMO FATOR PRECIPITANTE NA ASMA 
 
 A prática de exercício físico é um fator precipitante comum de exacerbações de 

sintomatologia em doentes asmáticos, explicado pelas altas necessidades respiratórias 

exigidas e pelo aumento da exposição a substâncias inaladas, entre elas alergénios, 



	 5	
	

poluentes e irritantes, e a condições ambientais adversas (frio, ar pouco húmido).17 

Adicionalmente, em resposta a exercício físico intenso, parece verificar-se um estado 

transitório de desregulação do sistema imunitário, no qual se verifica um aumento da 

resposta inflamatória brônquica, sobretudo devida à ação de linfócitos Th2.18 

 A constrição brônquica transitória que ocorre como resultado da atividade física é 

denominada como broncoconstrição induzida por exercício (BIE).17 Desde o século I A.C. 

que a relação entre exercício físico e sintomas respiratórios é conhecida.19 Esta relação foi 

descrita pela primeira vez na “Era Moderna”, num estudo realizado por Jones et al., em 

1962, no qual foram relatadas alterações da função respiratória em resposta ao exercício 

em crianças. Os autores denominaram a obstrução das vias aéreas após atividade física 

como asma induzida por exercício (AIE).20 Estudos posteriores permitiram definir os 

diferentes padrões de resposta ao exercício em doentes asmáticos, o efeito do tipo, 

intensidade e duração desta prática, e a influência de fármacos comummente usados para 

aliviar sintomatologia asmática na AIE.21  

Apesar de alguns autores considerarem AIE um fenótipo distinto de asma, as 

evidências apoiam que o exercício físico é um fator desencadeante de broncoconstrição e 

de sintomatologia em maior parte dos doentes asmáticos, independentemente das causas 

e mecanismos subjacentes à asma.1 Na verdade, estima-se que cerca de 40 a 90% das 

crianças22 e 70 a 90% dos adultos com esta patologia experienciem, em alguma fase da 

vida, episódios de AIE.1 BIE é, também, relatada em indivíduos sem outras evidências 

clínicas de asma, com prevalências de cerca de 10 a 20%. Este achado é, particularmente, 

frequente em atletas, crianças, indivíduos com outras doenças atópicas e após infeções 

das vias respiratórias.23 Uma vez que os termos AIE e BIE eram frequentemente 

permutáveis, surgiu a necessidade de clarificar melhor estes conceitos. De forma distinta 

da terminologia americana, a Academia Europeia de Alergologia e Imunologia Clínica 

conjuntamente com a Sociedade Europeia Respiratória definiram BIE como redução da 

função pulmonar após a prática de exercício físico e AIE como broncoconstrição com 

concomitante manifestação de sintomas característicos de asma após exercício. 

 Tipicamente, a BIE manifesta-se cerca de 15 minutos após a prática de atividade 

física intensa por um período de pelo menos 5 a 8 minutos.24 Apesar de pouco frequente, 

em crianças, pode desenvolver-se ainda aquando da sua prática, durante carga 

submáxima de exercício.25 É frequente a resolução espontânea em 60 minutos.24 Após um 

episódio de BIE, sucede, usualmente, um período refratário de cerca de 1 a 3 horas, 

durante o qual a probabilidade de desenvolver nova BIE é menos acentuada.26 

Apesar do mecanismo da BIE não estar completamente esclarecido, estudos 

apoiam o envolvimento dos sistemas endócrino, nervoso e imune na sua génese.27 Duas 

principais hipóteses tentam explicar o mecanismo da BIE e da AIE: a hipótese osmolar e a 
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hipótese vascular. Ambas se baseiam no marcado aumento da ventilação, subsequente à 

prática de atividade física, como promotor da intensificação das perdas de água e calor. A 

hipótese osmolar defende, então, que a desidratação das vias aéreas decorrente da 

respiração, aumenta a osmolaridade do fluído extracelular da mucosa brônquica, 

provocando o movimento da água das células para o meio extracelular através de 

aquaporinas. Deste modo, a concentração iónica intracelular acentua-se, levando a um 

aumento da libertação de mediadores inflamatórios (inclusive ecosanóides 

broncoconstritores) por parte dos neutrófilos, eosinófilos, mastócitos e outras células 

inflamatórias.28 Por sua vez, a hipótese vascular ou térmica propõe o reaquecimento das 

vias respiratórias como mecanismo fundamental. A perda de calor intensifica-se com a 

prática de exercício físico devido à hiperpneia, sendo o seu arrefecimento ainda mais 

marcado caso o ar inalado seja frio.29 Com o arrefecimento das vias respiratórias 

desenvolve-se uma resposta reflexa parassimpática que promove a broncoconstrição.30 

Esta atividade reflexa do sistema parassimpático causa, também, vasoconstrição das 

vénulas brônquicas, para prevenir a perda excessiva de calor. Contudo, quando o exercício 

cessa, a ventilação tende a normalizar e o estímulo decorrente do arrefecimento diminui, o 

que desencadeia um efeito de rebound vasodilatador das vénulas peribrônquicas. 

Consequentemente, verifica-se a formação de edema da mucosa brônquica, o qual, 

associado à contrição do músculo liso brônquico, aumenta a resistência das vias 

respiratórias.31 Atualmente, é considerado que ambos os mecanismos supracitados atuem 

de forma conjunta.32 (Anexos – Figura 3) 

 Adicionalmente, a hiperventilação sustentada pode causar dano epitelial devido a 

stress mecânico ou a inalação de agentes externos, com consequente recrutamento de 

células inflamatórias. O grau de inflamação parece estar correlacionado com maior 

suscetibilidade a desenvolver BIE, especialmente quando se verifica eosinofilia.19 

Em ensaios laboratoriais realizados com células epiteliais brônquicas, verificou-se 

que, a exposição a meios hiperosmolares ou a processos de arrefecimento seguidos de 

reaquecimento, despoleta uma cascata inflamatória pelo aumento da expressão de 

variadas quimiocinas e citocinas. Estes achados sugerem um possível mecanismo para a 

migração leucocitária induzida pelo exercício físico.33 Na verdade, atletas de diferentes 

desportos demonstram um aumento na concentração de células inflamatórias na 

expetoração induzida, quando em repouso, e citocinas pro-inflamatórias podem ser 

encontradas em concentrações elevadas após exercício intenso e prolongado. Esta 

interação entre hiperosmolaridade, hiperventilação e alterações a nível do sistema 

imunitário parecem ser a causa desta resposta inflamatória multifatorial a nível brônquico, 

envolvendo vias comuns de inflamação asmática e alérgica.19 
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4.2. ALTERAÇÕES NA FUNÇÃO PULMONAR INDUZIDAS POR EXERCÍCIO 
INTENSIVO 

  
 Os atletas apresentam uma maior prevalência de asma, HRVR e de BIE, 

especialmente os nadadores e os esquiadores, quando comparados com a população 

geral. Pensa-se que tal seja devido ao efeito cumulativo de lesões epiteliais e à ocorrência 

repetida dos mecanismos supracitados relacionados com o desenvolvimento de BIE, 

potenciados pelas elevadas horas de treinos e a intensa e prolongada exposição a agentes 

irritantes ou alergénios. O dano do epitélio respiratório e a sua regeneração reduzida 

aparentam ser o fator central no desenvolvimento de inflamação nos atletas. Este dano é 

o resultado final cumulativo da hiperpneia prolongada e intensa associada aos treinos e 

competições. Apesar de o mecanismo exato de lesão epitelial ser desconhecido, 

pressupõe-se que ocorra em consequência do stress mecânico e concomitante 

desidratação a que o epitélio se encontra sujeito, durante o marcado esforço ventilatório. 

Por conseguinte, verifica-se a perda da sua função de barreira, o que favorece a interação 

entre as substâncias inaladas e as células imunes e inflamatórias. De facto, algumas 

observações suportam estas hipóteses, nomeadamente, a reversibilidade parcial de 

fenómenos obstrutivos, após o término de carreira, e a associação de HRVR a períodos 

de prática de exercício físico mais intensos.19,34 

 Um estudo realizado por Carlsen et al. relataram uma correlação positiva entre o 

aumento da carga de exercício, avaliada pelos níveis séricos de lactato, e a HRVR, em 

crianças com e sem asma que praticavam natação. Assim, concluíram que o nível de 

intensidade do exercício é relevante para a ocorrência destes mecanismos. Stensrud et al. 

observaram, em atletas, que a HRVR em resposta à metacolina se intensifica 

progressivamente com o aumento da idade e a carga cumulativa de exercício.35 Outro autor 

descreveu a associação entre o aumento da carga de treino e a elevação da concentração 

de neutrófilos na expetoração.36  

 Outros estudos sugerem o envolvimento de alterações do sistema nervoso 

autónomo na BIE em atletas. Langdeau et al. propuseram que o tónus colinérgico, avaliado 

pela variabilidade do ritmo cardíaco, tem um papel modelador na HRVR em atletas.37 Mais 

recentemente, Stang et al. observaram, em esquiadores e nadadores com e sem asma, 

uma relação entre o índice cardio-vagal e a HRVR, suportando a hipótese de que um 

incremento do tónus parassimpático está relacionado com um aumento da reatividade 

brônquica.38  

 

 



	 8	
	

4.3. INFLUÊNCIA DE DIFERENTES DESPORTOS NA ASMA 
 

 Diferentes desportos apresentam respostas e prevalências distintas, no que se 

refere à probabilidade de induzirem BIE ou AIE e HRVR. O risco de ocorrência de 

sintomatologia, diminuição da função pulmonar e HRVR depende da intensidade, duração 

e tipo de prática de exercício físico, assim como das condições ambientais do local onde é 

praticado.19 No entanto, o desporto, ou seja, tipo de prática de exercício, e atopia são 

fatores de risco independentes. Combinando os dois fatores num modelo de regressão 

logístico: atletas de velocidade (corredores de curtas distâncias) e força (como, por 

exemplo, boxe e halterofilismo) com atopia, apresentam 25 vezes maior probabilidade de 

desenvolver AIE/BIE do que os seus pares não atópicos; corredores de longas distâncias 

e nadadores com atopia apresentam, também, respetivamente, 42 e 92 vezes maior 

probabilidade.39 

Indivíduos asmáticos devem ter cautela quanto à prática de desportos intensos que 

envolvam um aumento temporário de exposição a “stress biológico”, isto é, ambientes com 

alta carga de alergénios e poluentes, ambientes com temperaturas muito baixas ou 

exercício após infeção respiratória viral recente. No entanto, aquando de um diagnóstico 

preciso, adoção de medidas de precaução na proteção das vias aéreas ao “stress 

biológico” e início precoce de tratamento anti-inflamatório adequado, a progressão de 

HRVR e asma podem ser, normalmente, bem controladas.19 Na verdade, dados relativos 

aos Jogos Olímpicos de 2010, demonstraram que atletas asmáticos ganharam mais 

medalhas do que atletas não asmáticos. Estes resultados evidenciam que atletas com 

asma estão aptos a competir ao mesmo nível que os seus pares sem asma, caso adotem 

as medidas adequadas para seu o controlo.40  

Desportos que apresentam um baixo risco de desenvolvimento de BIE/AIE são 

aqueles em que a duração da atividade física é curta e em que não são alcançados altos 

níveis ventilatórios. Desportos considerados de risco intermédio incluem, maioritariamente, 

os desportos de equipa, nos quais se verifica alternação entre fase aeróbica e anaeróbica 

e em que se realizam breves períodos contínuos de exercício de alta intensidade 

(usualmente por períodos inferiores a 5-8 minutos). Já os de alto risco compreendem os 

desportos de inverno, de alta intensidade durante longos períodos (como, por exemplo, 

triatlo, maratona e ciclismo) e natação.19 (Tabela i) 

A asma é mais comum em atletas que praticam desportos de elevada carga de 

exercício como corrida de longa duração, ciclismo, triatlo e pentatlo.41 Um estudo realizado 

por Robson-Ansley et al. verificaram que 32% dos 208 maratonistas que participaram na 

Maratona de Londres de 2010 tinha asma.42 A alta prevalência associada a estas 

modalidades desportivas tem sido maioritariamente atribuída à elevada ventilação por 
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minuto através da boca ao invés do nariz, contornando quer a filtração de partículas 

poluentes e alergénios quer uma melhor conservação de calor. Deste modo, entende-se 

que, em importantes competições nacionais ou internacionais, é relevante os atletas, 

treinadores e equipas médicas encontrarem-se, devidamente, informados sobre as 

concentrações de poluentes ambientais e de alergénios locais, assim como as respetivas 

previsões meteorológicas.41  

Fatores ambientais desempenham um papel incontestável nos atletas que praticam 

desportos de inverno. Segundo um estudo realizado em esquiadores suecos, mais de 1 

em cada 2 (cerca de 54%) têm BIE aquando da prática de esqui.43 De encontro a estes 

resultados, um outro estudo demonstrou prevalência elevada de HRVR e de clínica de 

asma, 42% e 43%, respetivamente, em jovens esquiadores escandinavos.44 A alta 

prevalência de asma e BIE/AIE associada a este desporto aparenta ser motivada pelas 

baixas temperaturas em que os treinos e as competições são realizados. Em jogadores de 

hóquei no gelo e patinadores no gelo, pensa-se que, apesar de as baixas temperaturas 

serem relevantes, a elevada prevalência e risco de BIE seja mais influenciada pelos 

poluentes libertados pelas máquinas de alisamento do gelo, já que os recintos são 

comummente fechados.41,45 

A natação, durante vários anos foi considerada uma das atividades desportivas 

mais seguras e saudáveis para crianças, uma vez que o ar inalado é húmido, reduzindo o 

risco de BIE/AIE; além de que era defendido que comportava efeitos benéficos na 

severidade da doença.46 Contudo, estudos recentes consideram a prática de natação em 

criança, como um potencial fator de risco para o desenvolvimento de asma.47 Uma 

associação entre elevada quantidade de piscinas cloradas e a alta prevalência de asma 

em idade pediátrica, independentemente do clima, altitude e estatuto socioeconómico do 

país, foi demonstrada através de um estudo europeu.48 Assim, postula-se que a crescente 

prevalência de asma em idade pediátrica seja, parcialmente, resultante da exposição 

aumentada a irritantes à base de cloro, especialmente, os desinfetantes utilizados em 

piscinas, como a tricloramina.19 Bernard et al. defendem que o desenvolvimento de asma 

durante a adolescência está francamente associado à frequência cumulativa de piscinas 

até aos 7 anos de idade.49 A hipótese de que o cloro possa ter influência no aumento de 

prevalência de asma é, ainda, suportada pelo facto de trabalhadores em piscinas e salva-

vidas apresentarem uma prevalência de asma superior à população normal.50 

Adicionalmente, estudos que compararam a exposição a piscinas não cloradas e a piscinas 

cloradas, demonstraram uma relação mais acentuada com asma e rinite alérgica, aquando 

da exposição a substâncias à base de cloro.51 Porém, todos estes estudos foram 

parcialmente contrariados pelos resultados de um estudo, realizado no Reino-Unido, em 

2011. Este estudo coorte seguiu crianças desde o nascimento até aos 10 anos e concluiu 
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não existir aparente aumento do risco de desenvolvimento de asma com a frequência de 

piscinas cloradas; aliás, verificou que esta prática conduziu a efeitos benéficos sobre a 

função pulmonar e sobre a frequência de episódios sintomáticos, em crianças com asma.52 

Todavia, apesar dos dados contraditórios referentes à associação de exposição a 

substâncias cloradas e desenvolvimento de asma, os atletas de natação apresentam uma 

prevalência de asma superior à população geral, com inflamação das vias respiratórias 

(com predomínio de eosinófilos e neutrófilos), dano epitelial e HRVR.19 

 

 

4.4. BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA ASMA 
 
 Atualmente, é reconhecido que a prática de exercício físico intenso aumenta o risco 

de desenvolvimento de asma. Contudo, assume-se uma relação dose-resposta entre 

intensidade da atividade física e risco de asma. Esta relação manifesta-se graficamente 

por uma curva em forma de “u”, que indica que esforços físicos moderados estão 

associados a um menor risco de asma, quando comparados com a prática de exercício de 

elevada intensidade e atividade física intervalada. Na verdade, uma vez que a prática de 

atividade física de moderada intensidade se encontra associada a menor risco de asma, 

quando comparada com a prática de exercício leve, pondera-se a sua ação como fator 

protetor.19 (Anexos - Figura 4) Estes dados observacionais são suportados por estudos em 

modelos de roedores com asma alérgica. Os roedores que executaram exercício físico 

aeróbico de intensidade leve a moderada, 50% da sua capacidade de exercício, 5 vezes 

por semana durante um período de 4 semanas, demonstraram uma diminuição da 

inflamação linfocítica e eosinofilica. Foi concluído, adicionalmente, que o exercício aeróbico 

aparenta reduzir a remodelação das vias respiratórias, diminuir a hipertrofia do músculo 

liso brônquico, reduzir a infiltração leucocitária e a concentração de citocinas pró-

inflamatórias nas vias aéreas, e estimular a resposta por parte de linfócitos T reguladores. 

Ainda em estudos com roedores, foi evidenciado que o exercício físico aeróbico detém um 

efeito anti-inflamatório mesmo quando expostos a agentes poluentes.53–56 Achados 

similares foram demonstrados em humanos. Um desses estudos evidenciou que doentes 

com asma sujeitos a exercício físico aeróbico apresentaram uma diminuição na 

concentração de eosinófilos na expetoração, assim como baixos níveis de oxido nítrico 

exalado.57 Moreira et al. ao estudar um grupo de crianças com asma alérgica submetido a 

um programa de treino, verificaram uma diminuição dos níveis de IgE total e especifica.58 

Outro estudo concluiu que a prática regular de exercício está associada a uma redução da 

produção de IL-2, o que diminui a capacidade de resposta dos linfócitos a estímulos 

exógenos e a libertação de IL-4 pelos mesmos.59 
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Assim, apesar do exercício físico ser um fator precipitante de exacerbações 

sintomáticas em doentes com asma e, concomitantemente, estar associado a aumento da 

HRVR, aumento da prevalência de BIE/AIE e dano do epitélio brônquico em atletas, pensa-

se que a sua prática regular possa ser benéfica em doentes com asma.1,19,34 Na verdade, 

guidelines mais atuais preconizam a prática de atividade física como uma terapêutica não 

farmacológica em doentes com asma. As guidelines internacionais da Global Initiative for 

Asthma mais atualizadas encorajam a prática regular de exercício físico, para alcançar 

melhores resultados sobre controlo clínico da asma. Afirmam, também, a necessidade de 

precauções devidas, aquando da sua prática, de modo a minimizar AIE. Sugerem, ainda, 

que o exercício proporciona benefícios a nível cardiopulmonar, mas que não confere 

quaisquer benefícios a nível da função respiratória, exceto a prática de natação em idade 

pediátrica. Aparentemente contraditório em relação à informação supracitada, é importante 

ter em atenção que a prática de natação por parte de doentes com asma é um tópico 

controverso, já que, se, por um lado, acarreta benefícios na função pulmonar, por outro, 

está associada a maior risco de BIE devido às substâncias derivadas do cloro. No entanto, 

as guidelines em questão não aconselham a prática de uma modalidade específica em 

detrimento de outra. Adicionalmente, mencionam que o exercício físico promove um melhor 

controlo do peso corporal, sendo, por isso, indicado em doentes com excesso de peso. 

Avançam ainda, que, associando a perda de peso à prática de exercício físico, obtêm-se 

melhores resultados sobre o controlo sintomático do que pela perda de peso 

isoladamente.1 

Relativamente a esta temática, não é fácil a extrapolação e comparação de 

resultados. Tal se deve à grande variedade de modalidades de exercício físico, duração e 

frequência distintas dos treinos e à diversidade de instrumentos de avaliação dos 

resultados (como qualidade de vida, sintomas de asma e controlo sintomático), utilizados 

pelos diferentes estudos. Esta dificuldade é objetivamente evidenciada pelas conclusões 

contraditórias ou inconclusivas de certos estudos.34 No entanto, o atual estado da arte 

defende que o exercício físico praticado de forma regular e atendendo às precauções 

adequadas proporciona diminuição de manifestações sintomáticas de asma, redução da 

HRVR, redução do risco de exacerbações sintomáticas, melhoria da capacidade 

cardiopulmonar e aumento da aptidão física e da qualidade de vida dos doentes.13 Todavia, 

não há um consenso sobre o efeito do exercício sobre a função pulmonar.34  

No que concerne à função pulmonar, Eichenberger et al. reportaram uma melhoria 

do VEF1 no seguimento da prática de exercício físico, mas negaram a sua influência 

significativa sobre o PEF.60 Em contrapartida, dois outros estudos afirmaram que a prática 

de atividade física não comporta benefícios a nível da função pulmonar (VEF1, PEF e CVF) 

em doentes asmáticos.13,61 Em crianças com asma, Wanrooij et al. referiram que o 
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exercício físico não promove a melhoria dos parâmetros de função pulmonar (VEF1, CVF, 

índice de Tiffeneau, capacidade residual funcional, volume corrente, capacidade pulmonar 

total e taxa de fluxo expiratório máximo a 50% da capacidade vital) com exceção do PEF, 

o qual assume um ligeiro aumento.62 Em alguns atletas, especialmente, em nadadores, os 

fluxos expiratórios parecem aumentar em comparação com indivíduos não atletas.63 

A HRVR quer associada a BIE, quer associada à inalação de broncoconstritores, 

melhora com a prática de exercício regular em doentes asmáticos, quando comparados 

com grupos controlo.60 A diminuição de HRVR pode ser explicada pela redução da 

inflamação sistémica e brônquica inerente à atividade física, previamente citada. Num 

estudo realizado em crianças com asma, verificou-se uma diminuição da necessidade de 

utilização de corticosteroides inalatórios, por parte do grupo que praticava exercício físico 

regular. Este achado foi explicado como provável resultado da diminuição da HRVR.64 

Ainda em crianças, foi evidenciada uma melhoria da BIE com a prática de atividade física 

regular, especialmente, nos doentes com BIE mais frequente e mais severa.62 Com uma 

melhoria da capacidade cardiorrespiratória condicionada pelos hábitos regulares de 

atividade física, os indivíduos asmáticos diminuem as suas necessidades ventilatórias 

durante o exercício. Uma vez que a BIE é precipitada pela hiperpneia e pela inalação de 

ar seco e alergénios, a referida diminuição das necessidades ventilatórias, ao promover a 

diminuição destes estímulos, auxilia na redução da frequência de BIE.65  

Como previamente mencionado, um outro benefício relacionado com o exercício 

físico é a diminuição das manifestações sintomáticas. O parâmetro mais comummente 

utilizado, para avaliar alterações a nível sintomático nos doentes com asma, é o número 

de dias livres de sintomatologia por mês, o qual é, significativamente, mais elevado nos 

doentes que participam em programas de exercício físico do que nos seus pares que não 

praticam atividade física frequentemente.13,60 

 O exercício físico regular exerce, também, um efeito positivo sobre a capacidade 

física dos doentes asmáticos. De facto, são objetivados aumentos do volume de oxigénio 

máximo (VO2max), da tolerância ao exercício, da capacidade máxima de exercício e da 

ventilação voluntária máxima; alterações idênticas às esperadas, também, em indivíduos 

saudáveis.13,60,61 Assim como em adultos, a capacidade física melhora em crianças 

asmáticas envolvidas em programas de treino físico. Wanrooij et al. realçaram que a 

intensidade, a frequência e a duração da prática de exercício são parâmetros importantes 

a ter em consideração, de modo a alcançar um aumento do VO2max.62 Alguns estudos 

propõem, ainda, que o programa de exercício mais adequado para alcançar o maior 

sucesso como terapêutica não farmacológica, consiste na prática de 120 minutos de 

exercício físico por semana, distribuídos por duas ou três sessões em dias diferentes e, 

idealmente, por um período superior a 3 meses. O exercício deve ser personalizado e 
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adaptado a cada doente, evitando que se alcancem valores de frequência cardíaca máxima 

superiores a 80%.62,66 Adicionalmente,  um estudo em crianças asmáticas salientou que a 

melhoria da capacidade de exercício é, também, parcialmente explicada pela redução da 

HRVR, manifestada pela diminuição do desconforto respiratório induzido por exercício.64   

 Para além dos benefícios funcionais, o exercício aeróbico auxilia doentes crónicos 

no controlo de sintomas de ansiedade e depressão, havendo, no entanto, ainda pouca 

informação sobre esta relação com a asma.67 Independentemente da escala ou do 

questionário utilizados, a qualidade de vida melhora nos doentes que praticam atividade 

física.60 Esta melhoria é consequência do aumento do número do dias sem sintomas de 

asma e da redução da terapêutica farmacológica.64,68 Crianças com asma têm uma 

qualidade de vida inferior comparativamente com os seus pares saudáveis, porém, poucos 

dados existem sobre qualidade de vida e controlo da asma após programas de exercício 

físico.34 Contudo, Wanrooij et al. inferiram que, quer a qualidade de vida, quer o controlo 

sintomático em crianças são otimizados com exercício regular, como resultado da redução 

do número de exacerbações de asma e ausência de pieira após exercício.62  

 O aumento da atividade física promove estilos de vida mais ativos, o que influencia 

fortemente o sedentarismo crescente a que se associa a faixa etária pediátrica. Por diminuir 

o sedentarismo e por agir diretamente no controlo do peso corporal, o exercício físico é 

aconselhado quer em indivíduos com peso normal, quer naqueles com excesso de peso, 

já que o excesso de peso se mostra correlacionado com um pior outcome em doentes 

asmáticos.11 Um estudo realizado por Black et al. defendem que a obesidade eleva o risco 

de desenvolver asma em idade pediátrica.69 

A prática de exercício físico regular aparenta ser bem tolerada por doentes 

asmáticos, e nenhum estudo mostrou uma deterioração da asma ou efeitos adversos 

significativos.13 Assim, não há razão para privar a sua prática a indivíduos com asma 

estável e bem controlada. Em várias guidelines internacionais de tratamento de asma em 

crianças e adultos, um dos objetivos major é o controlo da AIE, uma vez que a atividade 

física é considerada fundamental para o desenvolvimento e crescimento saudável das 

crianças e da sua autopercepção. A aptidão física representa uma condição essencial para 

o funcionamento psicológico saudável de crianças com asma.12,19  

 
 

4.5. PERCEÇÕES RELATIVAS À PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO E ASMA 
 
 Os benefícios associados ao exercício físico regular são bem reconhecidos em 

indivíduos saudáveis em todas as faixas etárias, sendo os doentes asmáticos ainda mais 

beneficiados com a sua prática.70 Apesar de algumas crianças com asma reconhecerem 
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melhorias no controlo sintomático e da autopercepção, a participação em atividades físicas 

é particularmente inferior quando comparada com os seus pares saudáveis.71 Strom et al. 

defendem que crianças com, pelo menos, um ano de história de asma apresentam menor 

probabilidade de participar em atividades físicas e de praticar algum desporto do que as 

crianças sem asma.72 Groth et al. apoiam estes achados, concluindo que adolescentes 

asmáticos se encontram menos envolvidos em atividades físicas de qualquer 

intensidade.11 Outros estudos existem que corroboram esta associação. Na verdade, 

sintomas comummente decorrentes da prática de exercício físico são confundidos com 

sintomatologia de asma, o que, quando exacerbado pela falta de condicionamento físico, 

culmina em manifestações mais marcadas de aparentes sintomas de asma, resultando 

numa maior repulsa à sua prática, o que gera um ciclo vicioso.73,74 

 As barreiras à prática de exercício mais frequentemente descritas por crianças e 

adolescente incluem: falta de tempo livre, falta de interesse e elevada carga escolar. 

Adicionalmente, uma outra barreira em doentes asmáticos é o medo de despoletar 

sintomatologia.75 Socialmente, há a perceção de que crianças com asma se encontram 

menos aptas à prática de atividade física do que os seus pares sem esta patologia, o que 

demonstra um defeito na transmissão de conhecimento à população geral.76 

Inclusivamente, professores afirmam ter pouca confiança em permitir a prática de exercício 

aos seus alunos asmáticos, encorajando-os a realizar exercícios menos intensos ou a 

prosseguir outras áreas.77 Contudo, são os pais que mais frequentemente restringem a 

participação dos filhos com asma em atividades físicas, com o receio de possível 

deterioração da doença.78 As atitudes e ações redutoras, a que as crianças e adolescentes 

são submetidos, contribuem para uma sensação de ostracização. 

Os adolescentes sofrem de maior morbilidade associada à asma do que qualquer 

outro grupo etário.79 Na adolescência, a asma diminui a qualidade de vida e é responsável 

pela limitação de atividade física em cerca de 50% dos doentes com asma, nos Estados 

Unidos da América.80 Como já referido, atualmente, verifica-se uma crescente diminuição 

da prática de exercício físico com o aumento da idade, sendo esta uma das faixas etárias 

mais marcadamente afetada, especialmente o género feminino.81  

O excesso de peso aparenta ser uma condição mais prevalente em doentes 

asmáticos do que em indivíduos saudáveis.82 Contudo, alguns estudos refutam tais 

resultados, defendendo que esta relação se encontra apenas associada ao género 

feminino.11 Pensa-se que estas contradições possam ser devidas a diferenças 

populacionais ou na classificação de asma utilizadas pelos diferentes autores. No entanto, 

é reconhecido que o excesso de peso favorece alterações psicológicas e diminuição dos 

volumes pulmonares. Assim, algumas correntes literárias questionam-se sobre se será a 

asma ou a obesidade a causa de diminuição da prática de exercício físico e de aumento 
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de comportamentos sedentários.83 Apesar de pouca informação se encontrar disponível 

relativamente ao contributo da obesidade na diminuição da prática de exercício físico em 

doentes asmáticos, alguns estudos sugerem que a obesidade não é um fator independente 

nesta diminuição.11 

Como supracitado, os doentes com asma em idade pediátrica apresentam menor 

taxa de prática de exercício físico, tanto para atividades leves como para intensas. 

Investigações mais detalhadas permitiram apurar que o género feminino apresenta ainda 

menor envolvimento na sua prática.11 Alguns autores procuraram estudar vários 

parâmetros que pudessem explicar esta baixa taxa de adesão ao exercício e, também, 

compreender melhor algumas das barreiras e benefícios percecionados pelos doentes, de 

modo a otimizar estratégias de intervenção. Um estudo realizado, em 2017, por Winn et al. 

propôs avaliar as perceções de adolescentes (com e sem asma) sobre a relação entre 

exercício físico e asma, e estudar melhor as barreiras e os benefícios percebidos alusivos 

à sua prática. De encontro a estatísticas referidas em estudos realizados previamente, 

aferiram que apenas 23% dos participantes com asma e 18% dos sem asma tinham 

conhecimento dos potenciais benefícios inerentes ao exercício físico sobre a patologia em 

questão. Depreenderam, também, que os adolescentes com asma percecionavam falta de 

compreensão, por parte dos colegas saudáveis, em relação ao efeito limitante da sua 

condição na prática de atividade física. Acrescentaram, ainda, que os seus colegas 

afirmavam que utilizavam a asma como uma desculpa para não praticarem exercício. Esta 

ideia foi igualmente exposta pelos colegas não asmáticos aos autores, os quais 

defenderam que esta conceção errada devia ser corrigida, através de uma melhor 

educação sobre as implicações da asma no dia a dia dos doentes. Além disso, este estudo 

revelou que apenas um dos 26 participantes com asma tinha conhecimento das estratégias 

farmacológicas que podem ser utilizadas para minimização do risco de AIE. Não obstante, 

48% dos adolescentes com asma percecionaram que a sua participação em atividades 

físicas era semelhante à dos seus pares e 38% alegou ser inferior. Quando questionados 

acerca das barreiras à prática de exercício, os dois grupos de participantes apontaram o 

medo de exacerbação sintomática como a principal. Curiosamente, 81% dos participantes 

com asma declararam que uma das suas atividades prediletas era a prática de exercício 

físico, apesar da ansiedade inerente. Os autores tentaram compreender ainda as 

preferências desportivas dos participantes. Assim, propuseram a adoção de esquemas de 

prática de atividades físicas moderadas a intensas, intermitentes e variadas, de modo a 

evitar o potencial efeito broncoconstritor e, simultaneamente, permitir uma maior distração 

dos doentes com asma relativamente aos seus medos e ansiedades.84 Um outro estudo 

desenhado, igualmente, com o objetivo de avaliar as perceções de adolescentes com 

asma, mostrou que o apoio e compreensão por parte dos colegas saudáveis e a prática de 



	 16	
	

atividades físicas que apreciam influencia positivamente a nível de exercício físico 

praticado, independentemente da severidade da doença.85 

Apesar das evidências tendencialmente indicarem que, como já referido, existe 

uma associação entre doentes em idade pediátrica e uma menor prática de exercício físico 

comparativamente com os seus pares sem asma, há outros autores que apresentam 

resultados contraditórios. Devido à controvérsia inerente a esta temática, alguns 

investigadores recorreram à utilização de acelarometros, os quais permitiram uma 

monitorização objetiva da quantidade de exercício praticado por cada um dos participantes 

envolvidos nos estudos. Acredita-se que os resultados fornecidos por estes dispositivos 

sejam mais fiáveis e precisos do que o autorrelato ou relato de terceiros relativos à 

frequência e intensidade da prática física, particularmente em crianças. Contudo, uma 

limitação deste método consiste na possível modificação comportamental durante o 

período de avaliação, o que conduz a resultados adulterados.15 As conclusões a que estes 

autores chegaram foram também contraditórias. Alguns estudos apoiam que as crianças 

com asma exibem, substancialmente, menor atividade física do que os pares saudáveis; 

outros defendem não existir diferença significativa na prática de exercício entre os dois 

grupos.15,86  

 

 

4.6. PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES NA PRÁTICA DE EXERCÍCIO EM 
DOENTES COM ASMA 

 
 Como abordado previamente, a prática regular de exercício físico comporta vários 

benefícios para os doentes com asma, mas o exercício físico é, concomitantemente, um 

fator precipitante de sintomatologia. Assim, é importante ter em consideração algumas 

precauções associadas à sua prática, de modo a prevenir BIE e desenvolvimento de 

sintomas, promovendo simultaneamente a desmistificação concernente à relação exercício 

e asma.   

 As principais precauções a ter em atenção são as que permitem uma diminuição 

do risco de BIE, uma vez que, associada ao desconforto respiratório resultante, potencia a 

diminuição de adesão à pratica de exercício. A prevenção de BIE é proporcionada pelo 

controlo da asma através de intervenções farmacológicas e medidas preventivas não 

farmacológicas. Porém, a realização de exercício físico é desaconselhada em períodos de 

exacerbação de asma e perante infeção das vias respiratórias, dado o aumento da HRVR 

inerente a estas condições.18  

 A administração diária de corticosteroides inalatórios (CI) e o uso ocasional de 

broncodilatadores de ação rápida previamente à prática de exercício físico previne BIE.1 
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De facto, é possível obter resultados notáveis sobre a BIE com a administração de 

agonistas b2 de ação rápida, apenas 10 a 15 minutos previamente à prática de exercício. 

Porém, a administração diária de agonistas b2 pode causar tolerância ao efeito 

broncoprotetor, devido à diminuição dos recetores b2. Por conseguinte, as guidelines atuais 

aconselham a utilização desta classe farmacológica menos de 3 vezes por semana.1,87 A 

necessidade de agonistas b2 pode ser reduzida pela administração de fármacos anti-

inflamatórios, como os CIs. Na verdade, o objetivo primário do tratamento da asma é a 

manutenção de controlo sintomático adequado, sendo os CIs o alicerce desta terapêutica, 

uma vez que diminuem a inflamação brônquica e consequentemente a HRVR.88  

 A educação é considerada a componente chave para o controlo ideal da asma. Esta 

deve incidir sobre: a importância do reconhecimento de sintomas de asma; a adequada 

utilização das técnicas inalatórias; a discussão de um plano para o controlo de 

exacerbações; o planeamento de consultas de follow-up regulares; e a importância do 

controlo do ambiente, ou seja, evitar exposições e ambientes propícios ao desenvolvimento 

de BIE.1 

 Medidas adicionais específicas para a prática de exercício físico podem ser 

aplicadas de modo a reduzir BIE. É aconselhada a realização de “exercícios de 

aquecimento”, previamente à prática desportiva, já que induzem um período refratário, de 

cerca de 2 horas,  durante o qual as vias aéreas apresentam menor reatividade à 

desidratação induzida pelo exercício.89 Stickland et al. referem que a prática de “exercícios 

de aquecimento” contínuos de qualquer intensidade ou intervalados de elevada 

intensidade, reduz em cerca de 10% a probabilidade de desenvolver BIE, 

comparativamente à sua inexecução. Contudo, os últimos parecem ser mais efetivos na 

redução de BIE. Não obstante, 10% de atenuação de BIE é considerada uma 

broncoproteção clinicamente significativa.90  

 Condições ambientais extremas, como, por exemplo, temperaturas negativas, 

ventos frios, temperaturas elevadas e climas secos, devem ser evitados. Alterações súbitas 

de temperatura devem ser, igualmente, prevenidas, sendo aconselhado um arrefecimento 

corporal prévio ao exercício físico, caso este se realize ao ar livre a baixas temperaturas. 

Do mesmo modo, o rápido aquecimento das vias respiratórias pela prática de exercício 

físico em climas quentes, sem aquecimento corporal preparatório, deve ser evitado, já que 

promove a desidratação e o edema das vias aéreas e consequente broncoconstrição.91 

Apesar de uma medida pouco prática, a utilização de máscara ou cachecol sobre a boca e 

nariz pode auxiliar no aquecimento e humidificação do ar inalado.34 
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Sempre que possível, a prática de atividade física deve ser evitada em locais 

poluídos (como, por exemplo, zonas com elevado tráfego de automóveis e zonas 

industriais) e em locais com elevado índice de alergénios.92 

 As recomendações e medidas preventivas dedicadas aos atletas englobam as 

supracitadas e outras mais específicas, uma vez que alguns atletas adquirem tolerância 

aos efeitos benéficos dos CIs e as suas vias aéreas estão expostas a maior stress 

mecânico, a alergénios e poluentes.91,93 

 

 

5. CONCLUSÃO 
 

 A prática de exercício físico é um fator precipitante de asma, uma vez que potencia 

o dano, a inflamação e o aumento da resistência das vias brônquicas e o desenvolvimento 

de BIE/AIE, alguns minutos após a sua prática. No entanto, diferentes desportos 

apresentam probabilidades distintas de desenvolvimento de BIE, quer pelo seu grau de 

intensidade, quer pela exposição ambiental inerente. Verificou-se que a prática de 

desportos de alta intensidade, natação e desportos de inverno, se associam a uma maior 

probabilidade de BIE. Adicionalmente, estes mesmos desportos relacionam-se com um 

risco superior de desenvolver asma. Atualmente, é debatido o papel da natação como 

asmogénico, quando praticada em criança. Esta relação é evidenciada por alguns estudos 

e pela elevada prevalência de asma e HRVR em nadadores. Todavia, alguns autores 

defendem que a natação é o único desporto associado a uma melhoria da função pulmonar 

em doentes asmáticos. A prática de exercício físico leve a moderado, para além de se 

relacionar com menor risco de BIE/AIE, comporta benefícios, especialmente em doentes 

asmáticos. Através de estudos com roedores, verificou-se uma associação da prática de 

atividade física regular com a diminuição da inflamação das vias brônquicas. Estudos em 

humanos demonstraram evidências concordantes. Apesar de alguns estudos relatarem 

resultados contraditórios e da difícil comparação de resultados, defende-se que o exercício 

físico, quando praticado de forma regular e atendendo às precauções adequadas, se 

associa a uma diminuição da sintomatologia, redução da HRVR e de exacerbações, 

melhoria da capacidade cardiopulmonar, da aptidão física e da qualidade de vida. 

Proporciona, ainda, redução do peso corporal, com impacto cumulativo sobre o controlo 

asmático, e diminuição de sintomas depressivos. As guidelines internacionais propostas 

pela Global Initiative for Asthma atuais encorajam a prática de exercício físico, relevando o 

seu efeito benéfico como terapêutica não farmacológica, essencialmente em idade 

pediátrica, já que os benefícios aparentam ser superiores e prevalecer na idade adulta. No 
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entanto, não aconselham a prática de uma modalidade específica em detrimento de outra. 

Alguns estudos propõem que a prática de 120 minutos de exercício físico por semana, 

distribuída por duas ou três sessões em dias diferentes, durante pelo menos 3 meses, 

evidencia resultados benéficos sobre a asma. 

Apesar de dados discordantes, estudos apoiam que crianças e adolescentes com 

asma praticam menos exercício físico do que os seus pares sem asma. Ao avaliar as 

perceções dos próprios doentes e dos seus pares sobre a relação entre prática de exercício 

físico e asma, verificou-se, de modo concordante com outros estudos, que praticam menos 

exercício físico que os seu pares, que a principal barreira percecionada é o medo de 

despoletar sintomatologia e que, curiosamente, a prática de desporto é uma das suas 

atividades prediletas. Adicionalmente, estes estudos, permitiram reconhecer o elevado 

grau de desinformação relativa a esta temática, quer por parte dos doentes asmáticos, quer 

por parte dos seus pares, professores e pais. Assim, é de elevada importância a educação 

da população para este tema, promovendo a sua desmistificação e a prática de exercício 

físico, atendendo às precauções adequadas, já que comporta benefícios evidentes.  

Embora os benefícios que a prática de exercício físico comporta na asma sejam 

evidentes, são necessários mais estudos e uma uniformização dos instrumentos de 

avaliação dos resultados para uma melhor compreensão sobre o esquema ideal de treino.  
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6. ANEXOS 
	

	
Figura 1 - Fisiopatologia da asma.3 
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Figura 2 - Abordagem em escada para o controlo dos sintomas e minimização de risco futuro de 
doentes com asma.1 
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Figura 3 - Modelo fisiopatológico da broncoconstrição induzida por exercício.94 
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Figura 4 - Relação dose-resposta entre o nível de atividade física e o risco de asma.19   
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Tabela 1 - Desportos e risco de BIE/AIE.41 

Baixo Risco Risco Intermédio Alto Risco 

Todos os desportos em 

que a duração de exercício 

é inferior a 5-8 minutos 

Desportos de equipa, nos 

quais raramente há prática 

de exercício continuo por 

um período superior a 5-8 

minutos 

Qualquer desporto em que 

a duração de exercício é 

superior a 5-8 minutos e/ou 

é praticado em ambientes 

especiais (por exemplo 

piscina, baixas 

temperaturas e seco) 

- De pista e campo: 

• Corrida de 

velocidade (100, 

200 e 400 metros) 

• Corrida de distância 

média (800 e 1500 

metros) 

• Corrida de 

obstáculos (100, 

110 e 400 metos) 

• Saltos 

• Lançamentos 

- Ténis 

- Esgrima 

- Ginástica 

- Boxe 

- Golf 

- Halterofilismo 

- Culturismo 

- Artes Marciais 

- Futebol 

- Râguebi 

- Futebol americano 

- Basquetebol 

- Voleibol 

- Andebol 

- Basebol 

- Críquete 

- Hóquei em campo 

 

- De pista e campo: 

• Corrida de longa 

distância (5000 e 

10000 metros) 

• Corrida de 

obstáculos de 3000 

metros  

• Marcha (20 e 50 

quilómetros) 

• Maratona 

- Ciclismo 

- Esqui de fundo 

- Esqui alpino 

- Hóquei no gelo 

- Patinagem no gelo 

- Despostos de altas 

altitudes 

- Triatlo 

- Pentatlo 

- Natação 

- Polo aquático 
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