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EL NEN ASMÀTIC I LA CLASSE 
D'EDUCACIÓ FíSICA. 

ACTITUD A SEGUIR PEL 
PROFESSOR. 

Franchek Drobnic. 
Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR), 
Sant Cugat del Vallès (Barcelona). 

No és freqüent la presència d'un noi 
amb asma a les classes d'educació fí
sica. La raó d'això no és pas perquè la 
morbiditat de la malaltia sigui baixa 
(crisis intenses un 0.5% de la pobla
ció escolar espanyola, hiperreactivitat 
només un 6-8%) (3), sinó perquè 
s'han endegat, erròniament, una sèrie 
de mecanismes sobreprotectors que 
impediran la seva assistència a la 
classe. D'una banda, els pares proven 
d'evitar que el nen pateixi les crisis 
apartant-lo d'un dels estímuls que les 
provoquen; els professors i la direcció 
de les escoles pretenen el mateix, a 
més de no desitjar problemes als seus 
centres. Els metges, que hauóem de 
valorar exhaustivament les possibili
tats del subjecte abans de prendre cap 
determinació, moltes vegades per des
coneixement dels beneficis de l'exer
cici i del joc sobre la seva malaltia, 
intentem fer feliços els familiars faci
litant que el noi no vagi a les classes 
d'educació física. I, finalment, el ma-

teix noi i els seus companys preferi
ran no cercar problemes, tancant-se 
en sí mateixos. (Taula 1.) 
Però ... Què és l'asma? La definició 
mèdica de la malaltia diu que es tracta 
d'una malaltia caracteritzada per àm
plies variacions a la resistència al flux 
de l'aire per les vies intrapulmonars 
sobre curts peóodes de temps i que es 
manifesta per atacs recurrents de tos o 
dispnea (sensació d'ofec) separats per 
intèrvals lliures (9)(13)(14). L'aug
ment de la resistència al pas de l'aire a 
través de l'arbre bronquial es degut a 
un augment de la musculatura llisa 
bronquial, i això té per causa una hi
perreactivitat d'aquesta musculatura 
davant d'una sèrie d'estímuls nocius. 
Els estímuls nocius poden ser molts: 
augment de la contaminació (pols, 
fum, sustàncies càustiques de l'am
bient), presència de substàncies aler
gèniques en individus sensibles a les 
mateixes (poUen, àcars), infeccions 
de l'aparell respiratori (catarro, refre-

dat), sensibilitat a un cert tipus de 
medicaments, i fins i tot pot provo
car-la un estímul de caràcter emocio
nal (psico-físic). Com veiem, els des
encadenats són diversos, no obstant 
tenen sempre una cosa en comú: ne
cessiten d'un individu amb una hiper
sensibilitat prèvia. 

Com afecta la malaltia al nen? 
Igualment que un nen obès amb la 
seva problemàtica escolar, en un nen 
asmàtic la presència de la malaltia i la 
possible aparició d'una crisi asmàtica 
farà que el nen no s'integri en el joc 
amb els seus companys, amb les con
seqüents repercusions que això com
porta. Per tant, si aconseguim abolir 
aquest aspecte obtindrem una sèrie de 
beneficis interessantíssirns per a 
l'evolució i el desenvolupament del 
nen, com ja vam dir anteriorment. 
(Taula 11.) 
Hem de tenir en compte que, com 
qualsevol altre noi, el nen asmàtic ne-
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Taula I. FACTORS QUE INCIDEIXEN SOBRE L'ESFERA DEL NEN, QUE 
TRACTEN DE PROTEGIR-LO DE L'APARICIÓ DE LES CRISIS TOT EVI
TANT QUE FACI ESPORT. 

~ E1pORT 
____ 

CRISI ASMA nCA r t DESENVOLUPAMENT PSICOFfslC 

~G~ . . ............. .............. .... ..... .......... NEN .......... .................. ... ........ .. 

COMPANYS ~ - -- PROFESSOR 

~ ~ ESCOLA FAr 
METGE 

cessita d'una activitat física per al seu 
desenvolupament, més encara perquè 
posseeix una pobra condició física, 
cosa que en tot moment s'orientarà en 
una actitud positiva envers la pràctica 
esportiva, no només per la necessitat 
de sentir-se integrat dins del grup, sinó 
pel seu propi estímul de superació. 

És diferent el nen que té asma del 
que no la té? 
Deftnitivament, no. La resposta . 
d'adaptació respiratòria a les diferents 
càrregues físiques que representa la 
pràctica esportiva és igual a la d'un 
individu normal. Existeix una certa 
deftciència de l'eftciència ventilatòria 
deguda a la hiperventilació provocada 
per la diftcultat per extreure l'aire dels 
pulmons, però que està totalment con
servada dins dels límits de la normali
tat (6). 
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Què li passa al nen asmàtic quan fa 
exercici? 
Com hem vist, existeix un tipus de 
broncoconstricció, així se'n diu de 
l'augment de resistència dels bronquis 
al pas de l'aire, que es produeix quan 
l'individu fa exercici. Aquest aug
ment no és per l'exercici pròpiament 
(malgrat que hi ha alguna teoria que 
en parla) (11), sinó per refredament 
de la mucosa bronquial que es pro
dueix en hiperventilar durant l'esforç 
(4,5). També s'ha vist que si l'atmos
fera és especialment seca es facilita 
l'aparició de les crisis durant l'exerci
ci, i si a més a més és freda, molt 
més, és clar. 
En els individus asmàtics l'exercici 
provoca una dilatació inicial dels 
bronquis als pocs minuts d'iniciar-se 
(superior a la de les persones no asmà
tiques) que pot ser mantinguda durant 

tot el temps que dura l'esforç físic 
(10). 
Un cop aquest s'atura té lloc una 
broncoconstricció, on la funció pul
monar assoleix el seu nivell més baix 
(2)(3)(11). Aquesta fase dura de 5 a 7 
minuts als individus adults i de 3 a 5 
als nens (10), tot i que pot existir una 
fase tardana de broncoconstricció a 
les 2-8 hores. Aquesta disfunció res
piratòria és tant més severa com més 
intens és el treball realitzat o la dura
ció de l'exercici és major i es mani
festa per tos, retallament de la respi
ració i ofec (15)(8). 
Un cop ha tingut lloc aquesta crisi l'in
dividu es troba en un període que es 
denomina "refractari" (7). És a dir, no 
patirà cap crisi en les dues hores pos
teriors a l'exercici que la va provocar. 
Això es degut a que la substància alli
berada a nivell de la mucosa bron
quial, que provocà la contracció de la 
musculatura, precisa d'un temps per a 
resintetitzar-se, que sempre és supe
rior a les dues hores. Molts asmàtics i 
els que desconeixen la seva hiperreac
tivitat bronquial, practicants d'esport 
amb assiduïtat, coneixen molt bé 

Taula n. BENEFICIS D'UN ENTRE
NAMENT CONTINUAT. 

Augment de la tolerància a l'exercici. 

Disminució de les repercusions de l'asma. 

Sensació subjetiva de millora. 

Augment de la confiança en un mateix. 

Major independència social. 

Millora de la condició física. 

Millora del coneixement de l'esquema corpo

ral. 

Disminució de la dosi medicamentosa. 

Disminució de l'exempció de classe. 

Major integració dins del grup. 
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aquesta fase, doncs als 5-7 minuts 
d'estar practicant el seu esport, gene
ralment de resistència, es troben alta
ment fatigats amb la conseqüent difi
cultat respiratòria. El més interessant 
és que als 3-4 minuts següents es tro
ben bé de nou i poden terminar el seu 
entrenament o prova amb la mateixa 
facilitat (o dificultat) que els seus 
companys. A aquest episodi se'l co
neix com "córrer a través de l'asma". 
Ja tenim, doncs, un mètode per evitar 
que la crisi aparegui durant la classe, 

o que aquesta crisi sigui molt lleu. 
Hem de provocar una crisi per així 
gastar el mediador de la broncocons
tricció. Un bon escalfament, amb 
exercicis a intèrvals, ajudarà el nen a 
"córrer a través de l'asma". 

Com evitar l'aparició d'una cnsl 
d'asma provocada per l'exercici? 
Com vam veure anteriorment, evitant 
els climes freds i secs. Quan això no 
sigui possible, una simple mascareta, 
semblant a les utilitzades als quirò-

fans, facilita la humefacció de l'aire 
inspirat, doncs es deposita en la ma
teixa la de l'espirat i evita el ràpid re
fredament de l'arbre bronquial. És 
evident que mentre es pugui hem 
d'ensenyar els nens a respirar pel nas 
amb el fi d'escalfar i humitejar l'aire, 
tot i que molts dels nens amb asma 
d'esforç pateixen rinitis (inflamació 
de la mucosa que provoca una con
gestió nasal) que impedeix aquesta 
maniobra, per la qual cosa l'ús de la 
mascareta és molt eficaç. 
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L'exercici a intèrvals, sempre submà
xim, de menys de cinc minuts seguits, 
amb accions ràpides i de repòs actiu i 
un escalfament previ adequat és im
portantíssim per evitar crisis intenses. 
Una cosa que ens serà de molta utili
tat és el suport medicamentós. L'ús 
d'un Beta adrenèrgic o de cromoglicat 
disòdic en aerosol, previ a l'exercici, 
és el més senzill i eficaç. Aquestes 
medicacions eviten l'aparició de la 
crisi i no són prohibides pel COI, ja 
que no són ergogèniques. En cas que 
el noi pateixi una malaltia de base im
portant, pot prendre teofIlina de 
forma continuada, o corticoides per 
abolir els episodis aguts. Tota medi
cació ha de ser sempre controlada i 
revisada pel metge de capçalera del 
nen o el metge del club, sobretot si el 
noi arriba a un alt nivell esportiu i 
competeix en grans esdeveniments, 
doncs les teoftlines a certes dosis i els 
corticoides són prohibits. (Taula lli.) 

Pot un asmàtic assolir èxits espor
tius com un que no ho és? 
Fins no fa molt temps, s'aconsellava 
als nois asmàtics evitar qualsevol 
pràctica esportiva per la seva capaci
tat broncoconstrictora. Gràcies a les 
mesures abans esmentades no només 

Taula III. BASES PER A REALITZAR 
UN EXERCICI ADEQUADAMENT 

1. Premedicació prèvia a l'exercici. 
2. Escalfament adequat. 
3. Exercici a intèrvals (5 minuts). 
4. Exercici submàxim. 
5. Ambient calent i humit, o al menys evitar-hi 
el fred (mascareta, mocador ... ). 
6. Respiració nasal. 
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s'ha aconseguit que la seva participa
ció a l'esport sigui possible, sinó que 
aquesta és d'un nivell similar a la dels 
no asmàtics. 
Al 1986, el Comitè Olímpic dels Es
tats Units (US OC) va publicar un arti
cle (16) sobre els resultats d'un progra
ma de detecció de broncoconstricció 
provocada per l'esforç en esportistes 
de l'equip olímpic del seu país, l'objec
te del qual era llur control amb la fi 
d'administrar la medicación proft1àcti
ca adequada per evitar les molèsties 
pròpies de la malaltia. Es va observar 
que la morbiditat era molt superior del 
que s'esperava. Un 11.2% (67 dels 
597) patien la malaltia, essent un 42% 
d'ells dones. He d'esmentar que 
aquests individus eren hiperreactius, 
és a dir, que l'exercici els provoca una 
broncoconstricció degut a una hiper
sensibilitat de la seva mucosa davant 
els estímuls abans esmentats, però no 
vol dir que necessàriament pateixin la 
malaltia. 
El realment interessant de l'estudi fou 
que 41 esportistes dels 67 van aconse
guir medalles als Jocs Olímpics de 
Los Angeles 1984 (15 d'or, 21 d'ar
gent i 5 de bronze) en esports molt di
ferents (ciclisme, bàsquet, natació, 
rem i atletisme de ~ista). 
Posteriorment s'ha estudiat la preva
lència d'aquesta entitat en jugadors de 
futbol americà, amb una resposta po
sitiva al 50% dels individus (17), 
quan pels seus antecedents d'asma 
només es van comptar 18 dels 151 es
portistes estudiats (12%). Com es 
veu, la prevalència de la hiperreactivi
tat bronquial davant l'exercici és molt 
superior a la de l'asma. De fet, la gran 
majoria de nosaltres quan hem realit
zat un exercici intens en una atmosfe
ra extremadament freda hem patit una 
broncoconstricció, malgrat que en el 

Taula IV. ACTUACIÓ DEL PROFES
SOR DAVANT UNA CRISI D'ASMA 

I . CALMA. 
2. Acompanyar-lo a un lloc airejat, lluny dels 
seus companys. 
3. Administrar la medicació acostumada en ae
rosol. 
4. Sempre que es pugui integrar el nen nova
ment a la classe després de la crisi. 

En cas que no es solucioni la crisi: 

5. Repetir la dosi de broncodilatador. 
6. Consultar-li si desitja anar a un centre sani
tari. 

nostre cas només sigui de les vies aè
ries superiors. I també ens hem ado
nat que a mesura que seguim practi
cant l'exercici, aquesta sensaClO 
dolorosa i impossibilitadora va desa
pareixent. 
Com es veu per la incidència de la 
"malaltia", aquesta és molt més fre
qüent del que ens imaginàvem. Re
vesteix, és clar, una gravetat quan es 
relaciona amb la malaltia de base. 
Però si el nen està compensat i no pa
teix crisis continuades (menys d'una 
al mes) es beneficiarà molt del nostre 
suport en el que a la seva activitat es
portiva es refereix. 

Què fer si durant la classe té una 
crisi? 
CALMA. El principal és tenir calma. 
Hem de tenir en compte que amb tota 
seguretat no és el primer cop que la 
té. El noi sap com comportar-se, 
doncs coneix la seva intensitat i dura
ció. Si ens alarmem, ell s'angoixarà 
més i la seva recuperació serà més 
lenta i pitjor. 
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El millor que podem fer és acompan
yar-lo a un lloc on estigui tranquil, 
allunyat dels seus companys, on l'aire 
circuli, i fer que se li administri la 
medicació broncodilatora que utilitzi 
habitualment i que ha de portar sem
pre a la bossa d'esport. El noi sap 
molt bé quines són les passes a se
guir, nosaltres només hem d'estar amb 
ell sense donar-li més importància de 
la que té, doncs per a ell és quelcom, 
en certa manera, "controlat". Si la 
crisi no cedeix als 5 minuts s'ha d'ad
ministrar novament la medicació, i si 

encara així no minva, acompanyar-lo 
a un centre sanitari perquè es pren
guin les mesures oportunes. Abans de 
realitzar aquest darrer pas li hauríem 
de consultar, doncs, com he dit abans, 
ningún millor que ell mateix coneix 
les seves crisis i la seva intensitat. 
Un aspecte important és que si la crisi 
desapareix com és habitual, i ha estat 
d'una certa intensitat, el noi estarà fa
tigat. És molt positiu per a la seva in
tegració al grup que tomi a la classe 
malgrat tot, i que la fmalitzi amb els 
altres, o al menys que hi sigui. Per 

això hem de disminuir la intensitat de 
la classe, incloure jocs, etc., a fi 
d'oblidar el incident. Dir-li que se'n 
vagi al vestuari i que es canviï seria 
una escisió del grup per culpa de la 
seva malaltia. Recordem que és físi
cament impossible que es tomi a re
petir la crisi. (Taula IV). 
Per a més informació sobre el tema: 
Drobnic, F., "Asma inducida por el 
esfuerzo y deporte", Apunts, medici
na de l'esport, 24 (94), 1987, pp. 253-
260. 
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