
Por vezes, 0 doente asmatico nao consegue controlar
a sua doen<;a e entra em crise aguda, necessitando de
recorrer ao servi<;o de urgencia (S.D.).

Na Unidade onde trabalho, existe uma consulta de
permanencia que funciona de Segunda a Sexta das 8 as
18h, onde todos os nossos doentes asmaticos em crise
aguda podem recorrer.

A triagem do doente e feita pela enfermeira que de
seguida informa 0 medico imunoalergologista que se
encontra de permanencia.

Administra a terapeutica prescrita e vai reavaliando 0

doente, observando sintomas, determina<;ao do DEMI,
oximetria e seus respectivos registos.

Estamos conscientes que a educa<;ao continua, em
cada encontro com 0 doente, e a chave do controlo da
asma.
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Alergia, asma e desporto - Meso Redondo

Asma no jovem desportista: Avalia9cJo no laboratorio de fun9cJo
respiratoria

Crianr;:ade 12 anos de idade, do sexo masculino, com
asma desde os primeiros anos de vida, controlada com
evicr;:iioalergimica e corticoterapia inalada. Aos 10 anos
de idade, apos inicio de actividade desportiva mais intensa
(futebol), verifica-se a ocorrencia de broncoconstrir;:iio
induzida pelo esforr;:o, limitando a sua performance.
Efectuou prova de esforr;:oque se revelou positiva, com
redur;:iiodo VEMS basal de 53%; instituiu-se um novo
esquema terapeutico. Apos 6 meses, embora referindo
melhoria, mantinha queixas significativas durante a
pratica desportiva, revelando no entanto uma prova de
esforr;:o modestamente positiva (redur;:iio do VEMS de
12%). Efectuado novo ajuste do tratamento, apos 6meses
houve regressiio total das queixas de esforr;:o, com
negati var;:iiodapro va de esforr;:o.Mantem-se sem queixas,
cumprindo 0 seu programa desportivo (treinos ejogos).!

INTRODU<;AO

A broncoconstriyao ou asma induzida pelo esforyo
(AlE) define-se como 0 aumento transitorio da resistencia
das vias aereas resultante da obstruyao br6nquica que
ocorre apos esforyo fisico. Os sintomas de AlE podem
incluir tosse, pieira, dispneia, opressao toracica ou cansayo
que surgem durante e principalmente apos cessar 0 esforyo,
sendo de curta durayao. A resposta maxima ocorre
geralmente 3 a 10 minutos apos 0 esforyo fisico, sendo
habitual umarecuperayao espontanea num intervalo de 30
a 60 minutos.

A prevalencia de AlE e variavel, podendo ocorrer em
ate 90% dos doentes asmaticos, sendo mais referida em
idade pediatrica, provavelmente relacionado com a maior
actividade fisica propria do grupo etario. Na populayao
geral estima-se uma prevalencia consideravel, de acordo
com as tax as referidas para a asma, sendo muitas vezes urn
diagnostico insuspeito no jovem atleta. Em 1972, urn
adolescente foi privado da sua medalha de ouro olimpica
de natayao devido ao uso de medicayao anti-asmatica,



proibida durante a realizac;ao dos Jogos. Em 1984 foram
efectuados questiomirios e provas de esforc;o aos atletas
que participaram nos Jogos Olimpicos, obtendo-se urn
surpreendente resultado positivo em 11%, dos quais 50%
desconheciam que tinham AIE.2 Nos Jogos de Atlanta,
em 1996, foi efectuado urn questiomirio aos atletas da
equipanorte-americana, constatando-se que 16,7% tinham
asma bronquica e 10,4% efectuaram medicac;ao anti-
asmatica durante a realizac;ao dos Jogos.3 Utilizando a
mesma metodologia, em 1998, foram avaliados os atletas
da equip a norte-americana participantes nos Jogos
Olimpicos, verificando-se que 22,4% tinham asma
bronquicae 17,4% efectuavam medicac;ao anti-asmatica.4

Dada a elevada prevalencia de AlE em atletas de alta
competic;ao e consequente necessidade do uso de
medicac;ao anti-asmatica, 0 Comite Olimpico Intemacional
(COI) efectuou em Setembro de 2001 umarevisao da lista
de farmacos nao permitidos, aceitando 0 uso de agonistas
~2-adrenergicos, de curta e longa acc;ao, cromonas e
corticosteroides por via inalatoria. No entanto, para que a
medicac;ao anti-asmatica prescrita nao seja considerada
dopante, obriga a comprovac;ao com uma notificac;ao
escrita, em impressa proprio fomecido pelo Conselho
Nacional Antidopagem (CNAD), acompanhada de
relatorio medico comprovando 0 diagnostico de asma.

Discute-se actualmente a ocorrencia de bronco-
constric;ao induzida pelo esforc;o,num numero significativo
de individuos sem asma cronica, embora deva estar sempre
subj acente urn diagnostico diferencial apropriado.
Da nossa .experiencia, podemos referir que num estudo
epidemiol6gico efectuado em 1993 na Ilha do Sal (Cabo
Verde), em que urn clinico aplicava urn inquerito
normalizado, cerca de 8% da amostra randomizada de 235
crianc;as com idades compreendidas entre os 6 e os 16
anos, referiam isoladamente sibiliincia relacionada com 0

esforc;o, durante 0 ultimo ano, sem outros sintomas
respiratorios. Em duas destas crianc;as tivemos
oportunidade de efectuar avaliac;ao funcional com recurso
a prova de provocac;ao em corrida livre, confirmando 0

diagnostico clinico (dados nao publicados).
Mais recentemente, no decurso da fase II do estudo

ISAAC, atraves da aplicac;ao de urn questionario de auto-
-preen chimento aos pais, podemos constatar que das 1045
crianc;as incluidas, com idades compreendidas entre os
9 e os 11 anos, residentes na area da Grande Lisboa, 1.5%
apresentavam isoladamente queixas de pieira
desencadeadas pelo esforc;o, durante 0 ultimo ano,
igualmente sem outros sintomas respiratorios (dados nao
publicados ).

Esta discrepiincia de prevalencias, levou-nos aanalisar
os dados colhidos durante a fase I do mesmo estudo, a
meio da decada de 90. Em sintese, em varios centros
nacionais foram aplicados inqueritos a amostras randomi-
zadas de dois grupos etarios pediatricos (6/7 anos,
respondido pelos pais; 13/14 anos, respondido pelos
proprios). Na tabela 1 encontram-se as prevalencias

estimadas de sibiliincia nos ultimos 12 meses ("asma
activa") e a sibiliincia durante ou apos exercicio referida
igualmente durante 0 ultimo ana ("broncocontric;ao
induzida pelo exercicio"). Pode verificar-se que, muito
provavelmente, existe uma desvalorizac;ao das queixas de
esforc;o por parte dos pais (grupo 6/7 anos), associado a
uma percentagem muito significativa de adolescentes
(grupo 13/14 anos) com queixas nao valorizadas e logo
nao preveniveis. Se pensarmos que a pratica desportiva e
muito frequente no jovem, entao muito do seu rendimento
podera ser afectado por esta entidade.

Tabela 1 - ISAAC fase I - prevaleDcias de asma activa e
de AlE (ultimo aDo)

Sibilancia durante au
Sibilancia ultimo ano ap6s exercicio ultimo

ano

LISBOA
6/7 anes (n;2115) 13% 7%
13/14 anes (n;3030) 11% 14%

PORTO
13/14 anes (n;3100) 7% 11%

COIMBRA
13/14 anes (n;926) 8% 14%

PORTIMAO
6/7 anes (n;1189) 11% 5%
13/14 anes (n;1058) 8% 15%

FUNCHAL
6/7 anes (n;1732) 15% 11%
13/14 anes (n;3313) 10% 17%

A gravidade da resposta broncoconstritora ao esforc;o
depende de varios factores, tais como do nivel de
ventilac;ao-minuto atingido e mantido (intensidade do
exercicio), da concentrac;ao de agua e temperatura do ar
inspirado (condic;oes climatericas) e da reacti vidade basal
das vias aereas. A magnitude da resposta dependera do
grau de controlo da doenc;a, do usa previa de medicac;ao
anti-asmatica e do intervalo de tempo que decorreu desde
urn episodio anterior de broncoconstric;ao induzida pelo
esforc;o, conceito conhecido como periodo refractario.
Em cerca de 50% dos doentes a resposta broncoconstri tora
ao esforc;o e atenuada se este for repetido em ate 30
minutos. A gravidade da AlE pode tambem ser indirecta-
mente influenciada pela exposic;ao a alguns factores
ambientais que originam aumento da hiperreactividade
bronquica do individuo, tais como exposic;ao alergenica,
poluentes do ar e infecc;oes virais. Como veremos estes
condicionantes tern que ser planeados para a avaliac;ao
funcional no laboratorio.

As actividades desportivas consideradas como mais
asmogenicas englobam os desportos que exigem altos
niveis de ventilac;ao-minuto, como a corrida de fundo, 0

ciclismo, 0 futebol, 0 basquetebol e 0 rugby, e as modali-
dades praticadas em ambiente frio e seco como varios
desportos de Invemo, particularmente 0 esqui, 0 h6quei e
a patinagem no gelo.



Os mecanismos pelos quais aAlE ocorre permanecem
ainda por clarificar. Actualmente, a desidratayao damucosa
bronquica, consequencia da hiperventilayao que ocorre
durante 0 exercicio, constitui a explicayao etiopatogenica
mais aceite. 0 mecanismo pelo qual esta "perda de agua"
pela mucosa desencadeia a broncoconstriyao, resulta
provavelmente de uma conjugayao de dois mecanismos
anteriormente propostos como distintos, os estimulos
termico e osmotico, condicionando alterayoes patologicas,
tais como aumento da permeabilidade vascular,
desgranulayao de mastocitos e libertayao de neuro-
peptidos.5

o estimulo termico ou teoria vascular foi proposto por
McFadden,6 ao demostrar que 0 calibre dos capilares
pulmonares varia com mudanyas subitas de temperatura.
Segundo esta teoria 0 arrefecimento das vias aereas,
seguido do rapido reaquecimento das mesmas,
condicionaria urn rapido e aumentado fluxo de sangue
para 0 pulmao, com hiperemia da microcirculayao
peribronquica e edema da parede, com consequente
obstruyao bronquica. Os doentes asmaticos possuindo
habitualmente capilares pulmonares hipertrofiados
estariam particularmente predispostos a ocorrencia deste
fenomeno. Anderson propoe como mecanismo
predominante daAlE 0 estimulo osmotico.7 A desidratayao
da mucosa bronquica, condicionaria uma alterayao
transitoria da osmolaridade do liquido que reveste as vias
aereas (hiperosmolaridade), estimulando a libertayao nao
imunologica de mediad ores de inflamayao, por
desgranulayao de mastocitos e basofilos e estimulayao de
outras celulas inflamatorias das vias aereas, com
consequente resposta broncoconstritora. A desidratayao
da mucosa seria ainda responsavel pela induyao de uma
resposta neurogenica ao esforyo, resultado da libertayao
de neuropeptidos a partir das terminayoes nervosas
expostas ao estimulo osmotico induzido pelo exercicio.

DIAGNOSTICO - AVALIA<;:AO NO
LAB ORATORIO DE FUN<;:AO RESPIRATORIA

o diagnostico baseia-se na historia clinica, ou seja, na
ocorrencia de sintomas desencadeados pelo exercicio,
que tipicamente se manifestam ou agravam apos cessar a
actividade fisica, podendo ser as unicas manifestayoes da
doenya. 0 prevenir ou atenuar das queixas de esforyo pela
utilizayao previa ao exercicio de urn broncodilatador e
altamente sugestivo. No entanto, aconfirmayao diagnostica
deve requer a documentayao objectiva da obstruyao das
vias aereas apos pro va de provocayao, idealmente em
condiyoes de laboratorio, as quais serao detalhadas.

Nos logos Olimpicos de Inverno, em Salt Lake
(Fevereiro de 2002), e pela primeira vez na historia dos
logos, atendendo ao uso crescente de medicayao anti-
-asmatica reportada em logos anteriores, 0 COI obrigou a
comprovayao diagnostica por avaliayao laboratorial: com

prova de broncodilatayao, positiva se aumento do volume
expiratorio maximo no primeiro segundo (VEMS) basal
de pelo menos 12% apos utilizayao do broncodilatador;
com prova de esforyo, positiva se reduyao do VEMS basal
de pelo menos 10%; as mediyoes por Peak Flow nao
foram aceites (Carlsen KH, XXI Reuniao da Academia
Europeia de Alergologia e Imunologia Clinica, Napoles,
lunho de 2002).

Confirma 0 diagnostico de asma, se for obtido urn
aumento de 12% do VEMS em relayao a avaliayao basal,
apos a inalayao de broncodilatador. Nao se correlaciona
propriamente com as queixas de esforyo.

PROVASDE PROVOCA<;:AO
FARMACOLOGICAS

As pro vas de provocayao bronquica farmacologica,
nomeadamente com metacolina, tern sido utilizadas na
avaliayao da asma, sendo testes muito sensiveis, mas com
menor especificidade. A realizayao desta pro va pressupoe
a escolha de urn dos metodos aplicaveis a clinica, sendo 0

dosimetrico 0 mais reprodutivel epor isso 0 mais utilizado.8

Quantificando a hiperreactividade bronquica inespecifica,
nao se relaciona directamente com a patogenese
relacionada com a AlE, pelo que nao se recomenda a sua
aplicayao na avaliayao destes quadros.

A prova de esforyo eurn teste de elevada especificidade,
permitindo se positivo confirmar 0 diagnostico de AlE.
A metodologia utilizada e muito importante, donde se
realya a necessidade da normalizayao dos procedimentos,
de forma a que os resultados obtidos possam ser
reprodutiveis e valorizaveis.9•10 Com estes protocolos nao
e possivel obter curvas dose-resposta.
o exercicio realizado no ambito da prova de esforyo

po de ser efectuado segundo protocolo rectangular
(intensidade constante) ou segundo protocolo incremental
progressivo. No Laboratorio de Explorayao Funcional
Respiratoria do HDE a prova de esforyo (tabela 2) e
realizada, com exercicio de intensidade constante (6 a
8minutos), apos uma curta fase de aumento da velocidade
e da inclinayao do tapete (1 a 2 minutos), mantendo uma
frequencia cardiaca constante e equivalente a 90%
da frequencia cardiaca maxima prevista para a
idade, correspondente a urn consumo de oxigenio de 30 a
40 mllkg/minuto (Protocolo de Naughton modificado -
- tabela 3). A prova deve ser realizada em ambiente
fechado, com controlo da temperatura e humidade do ar
inspirado; 0 ar inspirado deve ter uma temperatura de
±20°C e uma humidade relativa igual ou inferior a 60%.
No adulto e imprescindivel a monitorizayao constante do
electrocardiograma.



Seguran9a Exclusao de patolotogia cardio-vascular
VEMS basal >75% do previsto; Sa02 basal >94%

Suspensao de inalada: ~2-agonistas de curta ac,ao: 6h; de longa ac,ao: 12h;
terapeutica anticolinergicos de curta acr;8o e cromoglicato de s6dio: 6h;

oral: 112-agonistas, teofilina e antagonistas dos leucotrienos: 24h;
teofilina retard: 48h

(no caso da prova ser efectuada com intuito diagn6stico)

Condi90es Temperatura ±20°C; Humidade relativa <60%
laboratoriais (exposiy80 a ar frio necessaria se desporto de Inverno)

Tipo equipamento Tapete rolante

Monitoriza98o Frequencia cardiaca: sensor colorimetrico colocado no 16bulo da orelha
Sa02: oximetria de pulso

Intensidade do A velocidade e inclina980 do tapete sac aumentadas tao rapidamente quanta possivel ate se atingir a frequencia cardfaca
exercfcio alvo, correspondente a 90% do valor maximo previsto para a idade (±170 bpm), permanecendo depois constante ate ao

final da prova; uso de pin9a nasal

Dura980 exercfcio 6 a 8 minutos

Criterios de Absoluto: redu,ao do VEMS basal ~1 0%
positividade Relativos: redu,ao do DEM25-75 basal ~35'10

Recupera980 A prova 56 termina ap6s retorno do VEMS ao seu valor basal (espontaneamente ou ap6s terapeutica)

Tabela 3 - Protocolo de Naughton modificado
(exercicio em tapete rolante)

2.0 0

2.0 3.5

2.0 7.0

2.0 10.0

3.0 10.0

3.0 12.5

3.0
--- Consumo de 02 ---

15.0

3.4 30 a 40 mil kg I min 14.0

3.4 16.0

3.4 18.0

3.4 20.0

3.4 22.0

o tipo de equipamento utilizado na prova de esforyo e
importante, particularmente na crianya. 0 tapete rolante
apresenta maiar sensibilidade diagn6stica na crianya,IO
pelo que a bicicleta ergometrica nao deve ser utilizada
neste grupo etario. A altura da crianya representa ainda
uma 6bvia limitayao ao seu uso.

Antes da realizayao da prova de esforyo, numa
avaliayao inicial, deve ser suspensa toda a medicayao
anti-asmatica susceptivel de interferir com 0 resultado da
mesma: administrayao por via inalat6ria de ~2-agonistas
de curta aCyao, anticolinergicos e cromoglicato de s6dio
durante 6 horas e de ~2-agonistas de longa aCyao durante
12 horas; administrayao por via oral de ~2-agonistas,
teofilina e antagonistas dos receptores dos leucotrienos

durante 24 horas e teofilina retard durante 48 horas.9 No
entanto, se a prova de esforyo for efectuada para avaliayao
da eficacia do tratamento este deve ser mantido.

A escolha do parametro funcional a ser utilizado e
decisiva. A avaliayao funcional deve ser efectuada por
recurso a urn espir6metro, com determinayao do VEMS
basal e aos minutos 1, 5, 10, 15 e 30 ap6s 0 exercicio.
Considera-se como criterio de positividade uma reduyao
de pelo menos 10% do VEMS em relayao aos valores
basais previos.9 No caso de atletas deve tambem ser
avaliado 0 DEM25-75 (debito expirat6rio maximo entre
25 e 75% da capacidade vital). A avaliayao funcional po de
tambem ser efectuada por recurso a urn Peak Flow Meter,
com monitorizayao do debito expirat6rio maximo
instantfmeo (DEMI). No entanto, apesar da sua
simplicidade e baixo custo, 0 DEMI nao e urn panlmetro
adequado para a monitorizayao da resposta bronco-
constritora na prova de esforyo, pois origina uma elevada
percentagem de resultados falsos positivos.

A gravidade da AlE pode ser classificada de acordo
com 0 grau de reduyao do VEMS ap6s 0 exercicio: ligeira
se reduyao do VEMS de lOa 24%, moderada se 25 a 50%
e grave se reduyao do VEMS > 50%.9 Esta classificayao
foi corrigida para os doentes que apesar da utilizayao
regular de corticoterapia inalada apresentam AlE: ligeira
se reduyao do VEMS <20%, moderada se 20 a 30% e
grave se reduyao do VEMS >30%.

OUTRASPROVASDEPROVOCA~Ao
E importante que 0 protocolo usado no laborat6rio sej a

suficiente para desencadear a broncoconstriyao induzida
pelo esforyo no desportista. Actualmente alguns autores
advogam que 0 teste de escolha nestes casos, pela sua
sensibilidade, deve ser a prova de hiperventilayao com ar



Tabela 4 - Especificidade (E), sensibilidade (8), valor predictivo positivo (VPP), valor predictivo
negativo (VPN) e eficiencia de varios parilmetros funcionais espirometricos oa avaliac;ao da

res posta broncoconstritora oa prova de esfor~o

PARAMETRO FUNCIONAL E S vpp VPN Eficlencla

Tapete 100% 82% 100% 71% 88%

10%
Bicicleta 100% 57% 100% 50% 70%

VEMS

Tapete 100% 46% 100% 46% 63%
20%

Bicicleta 100% 29% 100% 38% 50%

Tapete 40% 86% 76% 57% 72%
10%

Bicicleta 33% 81% 74% 43% 67%
OEMI

Tapete 90% 59% 93% 50% 69%
20%

Bicicleta 89% 43% 90% 40% 57%

seco, eventualmente frio; II no caso de se tratar de urn
desporto de Inverno esta pro va de hiperventilayao devera
ser efectuada com ar frio. Podera ter interesse particular a
sua realizayao em atletas com sintomas, nos quais a prova
de esforyo tenha sido negativa. Com estes protocolos
pode obter-se uma curva dose-resposta, faltando no entanto
dados sobre a sua seguranya.

Outro argumento utilizado pelos defensores da
utilizayao destes protocolos, questiona porque e que urn
protocolo de provocayao tern de ser limitado pela
frequencia cardiaca, quando saG os niveis de ventilayao
atingidos que condicionam a resposta? E de facto 0 que
ocorre durante arealizayao do esforyo pelo jovem atleta ...

Sendo actualmente a desidratayao damucosa bronquica
a teoria etiopatogenica mais aceite na AIE, tern sido
comparada a resposta a pro va de esforyo e a estimulos
hiperosmolares, sendo habitualmente utilizada a prova
com manito I inalado, 12 encontrando-se uma sensibilidade
semelhante entre estas, pelo que se considera este teste
uma alternativa valida a realizayao da prova de esforyo.

As pro vas de provocayao por inalayao de solutos
hipert6nicos, recorrem a nebulizayao com aparelho
ultrass6nico de doses crescentes do soluto permitindo
desenhar curvas dose-resposta, nao apresentando
vantagens adicionais em relayao aos outros protocolos.
Nanossa experiencia, revelam-se bastante desconfortaveis
para os individuos testados.

EXPERIENCIA DO LABORATORIO DE
EXPLORA<;AO FUNCIONAL RESPlRATORIA
DOHDE
(responsavel: Prof. Doutor Nuno Neuparth)

Visando contribuir para a normalizayao das provas de
esforyo na crianya efectuamos urn estudolO em que foram
inc1uidas 22 crianyas com asma e 10 com rinite (grupo
controlo), com idades compreendidas entre 7 e 15 anos,
com os objectivos de: estudar sensibilidade e especificidade
de diferentes panlmetros funcionais (DEMI vs VEMS) e
equipamentos (bicic1eta ergometrica vs tapete rolante,
cujo protocolo se pretendia validar) utilizados nas provas

de esforyo, monitorizar a ocorrencia de respostas tardias
ao esforyo e correlacionar os resultados com os de uma
pro va de provocayao bronquica farmacol6gica
normalizada (metacolina).

Os nossos resultados permitem afirmar que 0 VEMS
devera ser 0 parametro funcional a escolher como standard,
aceitando-se como criterio de positividade uma reduyao
de pelo menos 10%.0 DEMI revelou-se urn parametro
nao adequado para a monitorizayao da resposta
broncoconstritora na prova de esforyo, com elevada
percentagem de resultados falsos positivos (tabela 4).

A prova de esforyo revelou ser 0 teste com maior
especificidade no diagn6stico de asma bronquica na
crianya. Foi negativa em todas as crianyas do grupo
controlo, demonstrando uma especificidade e valor
predictivo negativo de 100%, independentemente do
equipamento utilizado, tapete ou bicic1eta. A prova
realizada em tapete rolante apresentou uma maior
sensibilidade (82% vs 57%). Salientamos ainda que apesar
de todas as crianyas terem uma altura superior a 125cm
(altura considerada minima para efectuar 0 exercicio em
bicic1eta), duas delas nao conseguiram executar a prova
em bicic1eta ergometrica, tendo-se adaptado na sua
totalidade a prova efectuada em tapete rolante. A prova de
metacolina revelou a men or especificidade (70%), pois
tres crianyas do grupo controlo apresentaram urn teste
positivo, resultado de acordo com varios autores que
estudaram a hiperreactividade bronquica inespecifica em
doentes nao asmaticos, com alergia naso-sinusal,
particularmente em at6picos; representa no entanto 0 teste
com maior sensibilidade para 0 diagn6stico de asma
(96%), conforme demonstrado por outros autores.

Constatamos a existencia de uma correlayao positiva
entre a resposta broncoconstritora induzida pelo esforyo e
pela prova de provocayao farmacol6gica com metacolina.
As crianyas asmiticas com prova de esforyo positiva
apresentaram uma reactividade a metacolina
significativamente superior ados asmaticos com prova de
esforyo positi va, sendo a intensidade da resposta imediata
induzida pelo esforyo directamente proporcional a
gravidade da reactividade bronquica com a metacolina, 0



que substancia 0 interesse da terapeutica preventiva anti-
-inflamatoria no controle da AlE.

Para avaliar a eventual existencia de uma resposta
broncoconstritora tardia, efectuou-se a monitorizac;ao em
ambulatorio do DEMI, utilizando 0 Mini Wright Peak
Flow Meter, horariamente ate 12 horas apos a pro va de
esforc;o, as 24 horas e de novo horariamente ate as 36
horas (dia controlo), nao se tendo identificado respostas
broncoconstritoras tardias ao exercicio, assunto que
permanece controverso na literatura.

Considerando 0 sub-grupo de asmaticos com queixas
de esforc;o (n= 16), todos revelaram positividade do
protocolo com recurso ao tapete rolante (100%), contra
apenas 73% de positivos quando a bicicleta ergometrica
foi utilizada; adicionalmente, uma das crianc;as nao
efectuou a prova por nao chegar aos pedais. Vma das
crianc;as teve a prova de provocaC;ao com metacolina
negativa. Dos seis casos sem sintomas coincidentes com
o esforc;o, todos tiveram provas de metacolina positivas,
e apenas dois tiveram provas de esforc;o positivas.

A asma e/ou a broncoconstric;ao relacionadas com 0

esforc;o, san frequentemente sub-diagnosticadas e,
consequentemente, sub-tratadas, devendo provavelmente
ser avaliadas de urn modo sistematico nos desportistas
(inquerito ).

o objectivo primordial do tratamento sera prevenir a
resposta broncoconstritora ao esforc;o, de modo a que esta
nao constitua restric;ao a escolha de uma actividade fisica
ou limitac;ao ao nivel do desempenho desportivo.

Salienta-se que a terapeutica da AlE apenas desvia a
curva dose-resposta para a direita, nao tratando 0 fenomeno;
e uma questao de ir avaliando os varios esquemas
terapeuticos disponiveis ... 0 recurso a terapeuticas
associadas e muitas vezes necessario, devendo ser
efectuado 0 controlo por avaliaC;ao funcional respiratoria.

A prova de esforc;o deve ser usada nao so inicialmente
com urn intuito diagnostico, mas tambem com 0 objectivo
de avaliar a eficacia da terapeutica instituida, para 0 que

os laboratorios devem estar preparados para efectuar estas
avaliac;6es. Importa encontrar 0 melhor esquema
terapeutico, adequado caso a caso, visando a melhoria da
qualidade de vida do doente e a optimizaC;ao do seu
desempenho desportivo. Com uma correcta avaliaC;ao e
tratamento, a AlE nao devera ser urn constrangimento
para 0 desempenho do j ovem atleta.
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