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INTRODUÇÃO 

 

A asma é uma doença inflamatória crônica que leva a recorrentes episódios de dispneia, 

sibilos, desconforto torácico e tosse. A dispneia vivenciada pelo asmático durante o exercício 

físico ou o receio em vivenciá-la é a principal responsável por afastamento dessa prática.  

 

OBJETIVO  

 

Verificar as recomendações de atividade física para indivíduos asmáticos por meio de 

revisão da literatura.  

 

MÉTODOS 

 

Foi realizada a busca inicial nas bases de dados Scielo e Pubmed, com os descritores: 

asma, exercício físico, recomendações e tratamento; foram encontrados 62 artigos. Após a 

busca foram aplicados os critérios de inclusão: estudos publicados nos idiomas inglês e 

português, estudos originais com intervenção exclusiva em seres humanos, que tinham objetivo 

semelhante a este trabalho e por último os publicados no período dos últimos 10 anos (2008-

2018). Ao final foram selecionados 09 artigos.  
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A alguns anos atrás alguns profissionais de saúde consideram que os exercícios físicos 

apresentavam riscos para os asmáticos, pois estes induziam ao broncoespasmo. No entanto a 

partir dos anos 2000 foram iniciados estudos conduzidos com maior rigor metodológico que 

demostravam resultados contraditórios aos anteriormente realizados, os mesmos sugeriam 

inicialmente que os exercícios físicos poderiam reduzir o broncoespasmo, a hiper-

responsividade brônquica, além do uso de medicamentos corticosteroides. A partir disto os 

estudos que eram focados na inflamação pulmonar evidenciaram a redução das 

imunoglobulinas alérgicas por meio da pratica de exercícios físicos.  Os exercícios físicos são 

recomendados atualmente como parte fundamental nos programas de reabilitação para 

asmáticos moderados e graves. Exercícios aeróbios realizados individualmente pelo menos 

duas vezes por semana com baixa a moderada intensidades geram um controle maior do 

indivíduo sobre a asma por meio do condicionamento físico.  

 

CONCLUSÃO 

 

As recomendações para que indivíduos asmáticos pratiquem atividade física são 

positivas e benéficas, uma vez que melhora sua capacidade aeróbia, anaeróbia e a resistência 

física, além de reduzir a utilização de medicamentos, o broncoespasmo induzido pelo exercício 

e os sintomas da asma e a inflamação pulmonar. 
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