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RESUMO 

Introdução: Com o exercício, ocorre uma resposta inflamatória das vias aéreas, com 

constrição da musculatura lisa brônquica e vasodilatação. Esta última poderia levar a 

um aumento da temperatura do ar exalado (TAE), possivelmente mais pronunciada em 

pacientes com asma. O nosso objetivo é investigar o efeito de uma sessão de treino 

na TAE de nadadores de elite e avaliar se o impacto é diferente em asmáticos vs 

nadadores não-asmáticos. 

Métodos: Os nadadores que são rastreados anualmente para a asma no nosso 

departamento foram convidados para este estudo prospectivo. O rastreio regular inclui 

duas visitas em que os participantes realizam testes cutâneos, espirometria antes e 

após a inalação de salbutamol e prova de provocação com metacolina. O diagnóstico 

de asma foi estabelecido de acordo com os critérios do COI-MC. Para aqueles que 

concordaram em participar, a TAE foi medida com o termômetro X-halo antes e depois 

de uma sessão de treino. O SPSS (p <0,05) foi utilizado para comparar a TAE antes e 

após o treino e a ΔTAE entre nadadores asmáticos e não asmáticos 

Resultados: 22 nadadores aceitaram participar no estudo, 10 dos quais eram 

asmáticos. TAE aumentou significativamente após uma sessão de treino (p=0.020). 

Não foram observadas diferenças significativas na ΔTAE entre nadadores asmáticos e 

não asmáticos (p=0.222).  

Conclusão: TAE aumentou após uma sessão de treino. Não foram observadas 

diferenças significativas na ΔTAE entre nadadores asmáticos e não asmáticos 
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