
Quins són els esports més recomanables
per als asmàtics?

Pots practicar qualsevol esport excepte el
submarinisme amb botella.

Hi ha esports que, en
general, la majoria
d’asmàtics toleren
millor, com ara la
natació (ambient càlid i
humit), la marxa, el
tennis, i, en general, els
esports en què
predomina la
coordinació motora i
no l’esforç sostingut.

També es recomanen
els esports que

requereixen esforç i
repòs alternativament,
com els  d’equip o els

de lluita.

La cursa lliure és l’esport que amb més
facilitat desencadena símptomes
d’asma, sobretot en cas de curses
perllongades i en ambients secs i freds.

Recomanacions
sobre asma i

exercici
Comissió mixta

d’educació del pacient
asmàtic pediàtric

 
 
 



Sibilants (“xiulets”)
Opressió toràcica
Tos 
Dispnea (sensació de manca d’aire per
respirar)

L’exercici físic és beneficiós per a
qualsevol persona, i l'infant asmàtic no n'és
una excepció.

En general, un tractament adequat
permet a la majoria d’asmàtics practicar
qualsevol activitat esportiva.

És recomanable fer saber al responsable de
l’activitat física que l'infant és asmàtic.

Què és l’asma induït per l’exercici físic?

L’asma induït per l’exercici és l'obstrucció
aguda dels bronquis, que apareix mentre
es fa l'activitat física o després de fer-la. La
intensitat dels símptomes és variable, en funció
del grau de control de l’asma. Fins al 90% dels
asmàtics poden presentar aquest tipus de
símptomes, però també n'hi ha un percentatge
petit que només tenen símptomes quan fan
l’exercici. 

Símptomes que poden aparèixer

Deixa de fer l’exercici immediatament.
Demana ajuda sempre i pren-te la
medicació de rescat que t'hagi prescrit el 
 metge (Ventolin, Terbasmin, Salbutamol,
Ventilastin).
Intenta tranquil·litzar-te i fes respiracions
lentes i profundes. Si pots, agafa l’aire pel
nas.
No deixis que es posi gent al teu voltant, has
de poder “agafar aire”.
Si no hi ha millora en 10-20 minuts, repeteix
una altra dosi de broncodilatador i busca
atenció mèdica.

Generalment, els símptomes apareixen
entre els 5 i 10 primers minuts de l’inici de la
pràctica de l'exercici, arriben a la màxima
intensitat entre els 5 i els 10 minuts posteriors i
duren aproximadament una hora.

Quan desapareixen aquests símptomes,
comença el denominat “període refractari”,
que dura entre 2 i 4 hores i en què es tolera
millor l’exercici sense que hi hagi símptomes
d’asma.

Cal tenir en compte, que alguns infants poden
tenir símptomes d’asma unes quantes hores
després de deixar de fer exercici, fins i tot
durant la nit.

Què puc fer en el cas que tingui símptomes
durant l’exercici?

Pren-te la medicació prèvia si t’ho ha
indicat el metge.
Porta sempre a sobre la medicació de
rescat (Ventolin, Terbasmin, Salbutamol,
Ventilastin).
Fes un bon preescalfament, suau i
progressiu, almenys durant 10 minuts. 
Respira pel nas mentre fas l’exercici.
Evita l’exercici a l’aire lliure quan fa
molt fred. Si no ho pots evitar, utilitza un
mocador, bufanda o passamuntanyes per
tapar-te el nas i la boca.
Deixa de fer l’exercici a poc a poc, mai de
cop.
Evita practicar exercici a l’exterior en època
de pol·linització si tens al·lèrgia al pol·len.
No facis exercici si tens símptomes
d’asma, estàs refredat o tens la grip.

Recomanacions per evitar els símptomes
d’asma durant l’exercici


