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Resumo 

Introdução: A asma é uma doença inflamatória crônica das vías aéreas, em que o 

principal mecanismo torna os brônquios mais sensíveis aos diversos fatores 

desencadeadores das crises. De caráter hereditário, essa doença não tem cura, mas 

pode ser controlada com tratamento correto, podendo o paciente ter vida normal e, 

inclusive, praticar esportes competitivos. As crises de asma são desencadeadas por 

diversos fatores, entre eles as infecções virais, poeira domiciliar, mofos, cheiros 

fortes, umidade, emoções e mudanças de temperatura. A asma é caracterizada por 

crises de falta de ar, chiado, tosse intensa e sensação de aperto no peito, causando 

grande impacto na qualidade de vida do paciente. Objetivo: Avaliar a qualidade de 

vida e tratamento de pacientes asmáticos. Metodologia: Foi realizada uma revisão 

narrativa de ensaios clínicos, randomizados ou não, publicados entre os anos de 

2008 e 2018. Resultados/Considerações finais: Os estudos mostram que a asma 

tem inteira correlação com a baixa qualidade de vida, levando a incapacidade 

funcional de muitos pacientes, mas que, se for controlada, seguindo um tratamento, 

eles podem apresentar uma qualidade de vida normal. 

Descritores: Qualidade De Vida; Asma; Fisioterapia. 

Abstract  

Introduction: Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways, in which the 

main mechanism makes the bronchi more sensitive to various seizure triggering 

factors. Hereditary, this disease has no cure, but can be controlled with correct 

treatment, and the patient can have a normal life and even play competitive sports. 

Asthma attacks are triggered a number of factors, including viral infections, household 

dust, mold, strong smells, humidity, emotions, and temperature changes. Asthma is 

characterized bouts of shortness of breath, wheezing, intense coughing and tightness 

in the chest, which greatly affect the patient's quality of life. Objective: To evaluate the 

quality of life of asthmatic patients. Methodology: A narrative review of randomized or 

unpublished clinical trials published between 2008 and 2018 it is wall performed. 

Results/Final Considerations: Studies show that asthma it is wall fully correlated 

with poor quality of life, leading to functional disability many patients, but if controlled 

treatment they may have a normal quality of life. 

Key words: Quality of life; Asthma Physical therapy.  
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Introdução 

 

Asma é uma doença comum das vias aéreas ou brônquios causada por 

inflamação das mesmas1.  A asma causa os seguintes sintomas: falta de ar ou 

dificuldade para respirar, sensação de aperto no peito ou peito pesado, chio ou 

chiado no peito, tosse2. A principal característica fisiopatogênica da asma é a 

inflamação brônquica, resultante de um amplo e complexo espectro de 

interações entre células inflamatórias, mediadores e células estruturais das vias 

aéreas. Está inflamação estará presente em todos os pacientes asmáticos, 

inclusive naqueles com asma de início recente, nas formas leves da doença e 

mesmo entre os assintomáticos3. O objetivo primordial do manejo da asma é a 

obtenção do controle da doença, para que assim o paciente não precise ser 

hospitalizado com frequência que acaba afetando a expectativa de vida do 

paciente2,3.  

Qualidade de vida é uma conceituação subjetiva, um ponto ideal 

individualizado que exige definições pessoais de valores, capacidades, 

satisfações e bem-estar9. Qualidade de vida é um conceito que abrange uma 

larga série de características físicas e psicológicas9,10.  

A asma pode causar consideráveis restrições físicas, emocionais e 

sociais. Estas limitações podem modificar profundamente a vida dos pacientes, 

interferindo drasticamente em suas realizações e sua carreira4. Estratégias 

para otimizar melhores resultados têm sido estudadas focando a melhora 

funcional e não apenas nos desfechos da asma, buscando resultados amplos 

relacionados a aspectos de vida do paciente com asma5. 

Qualidade esta que, nos últimos anos, tem instigado vários estudos 

elevando o grau de importância relacionado a vários aspectos, sendo utilizado 

como ferramenta de eficácia para inúmeras condutas terapêuticas em 

pacientes com asma, ainda é um complexo objeto de estudo e mesmo no 

presente, ainda não está bem estabelecido4,6. Os objetivos primários do 

tratamento da asma são: alívio dos sintomas, normalização da função 

pulmonar, prevenção das exacerbações agudas, diminuição da 

hiperresponsividade da via aérea e melhora da qualidade de vida do 
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paciente6.O objetivo desse estudo é mostrar sobre a qualidade de vida e 

tratamento do paciente asmático . 

Metodologia 

O estudo consiste em uma revisão de literatura sobre a qualidade de 

vida de pacientes asmáticos. Esta revisão foi conduzida por meio de 

informações obtidas na base de dados: MEDLINE, LILACS e PUBMED. Os 

artigos selecionados foram escritos em inglês e português. Palavras-chaves 

utilizadas: Qualidade de Vida; Asma; Fisioterapia. 

Objetivou-se produzir um artigo de revisão bibliográfica narrativa, 

publicada no período de 2008 a 2018, que incluísse revisões sistemáticas e 

ensaios clínicos, randomizados ou não, que pudessem refletir a melhor 

evidência disponível na literatura científica. E os critérios e exclusão foram não 

selecionar pacientes que não tivessem asma comprovada .Para tanto, buscou-

se padronizar, tanto a maneira como a revisão bibliográfica foi realizada, como 

a forma de apresentar seus resultados. Frente à discussão sobre o tema foram 

inclusos 10 artigos dos 20 disponíveis na literatura, devido a sua especificidade 

do assunto.  

 

Resultados 

 

Os diversos estudos encontrados durante o levantamento estão relacionados 

na tabela a seguir. 

Resultado da busca de artigos relacionados à qualidade de vida do paciente asmático  

Tabela sobre qualidade de vida e tratamento de pacientes asmáticos  

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Lima et al., 

2008 

Avaliar efeitos do 

treinamento muscular 

inspiratório (TMI) e 

exercícios respiratórios 

na força muscular, pico 

de fluxo expiratório 

(PFE) e variáveis de 

gravidade em crianças 

asmáticas. 

Estudo analítico, experimental 

aleatório em 50 crianças asmáticas 

alocadas aleatoriamente em dois 

grupos: um grupo composto de 25 

crianças que realizaram TMI em um 

programa de assistência e 

educação em asma (grupo TMI); e 

um grupo controle, composto de 25 

crianças que foram submetidas 

apenas às consultas médicas 

mensais e educação em asma.  

O TMI e exercícios respiratórios proporcionam 

uma melhora na eficiência mecânica nos 

músculos respiratórios, no PFE e variáveis de 

gravidade 
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Silva et al., 

2010 

Investigar a efetividade 

da reabilitação pulmonar 

em crianças portadoras 

de asma brônquica. 

 Estudo do tipo intervencionista, com 

quatorze crianças portadores de 

asma, sendo aplicado um programa 

de exercícios físicos direcionados a 

mobilidade torácica, seguindo uma 

sequência de posturas de forma 

evolutiva. Todas as crianças foram 

submetidas a testes de pico de fluxo 

expiratório e de qualidade de vida 

realizados no início e após 3 meses 

de terapia. 

Melhora do fluxo expiratório e da qualidade de 

vida nas crianças asmáticas. Os domínios 

sintomas e controle da patologia do Chronic 

Respiratory Questionnaire (CRQ) tiveram um 

percentual de melhora maior, demonstrando 

que quanto maior for à melhora na capacidade 

pulmonar, melhor será a resposta na 

capacidade psicossocial. 

Silveira et 

al., 2009 

Verificar a adequação 

da assistência médica 

prestada a pacientes 

asmáticos do Sistema 

Único de Saúde de 

acordo com diretrizes 

internacionais para o 

manejo da asma. 

Estudo transversal, incluindo 

pacientes com suspeita de asma e 

encaminhados para o Serviço de 

Pneumologia do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de 

Minas Gerais entre novembro de 

2006 e outubro de 2007 

O manejo de pacientes asmáticos pela maioria 

dos médicos não-especialistas do sistema 

público de saúde está em desacordo com as 

diretrizes, sendo necessários programas de 

educação médica continuada, priorizando o 

nível de atenção primária. 

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Nogueira et 

al., 2010 

Avaliar a associação 

entre Transtornos 

Mentais Comuns (TMC) 

e qualidade de vida em 

adolescentes asmáticos 

Estudo seccional de base 

ambulatorial, realizado com 210 

adolescentes asmáticos de 12 a 21 

anos, atendidos em um ambulatório 

especializado de um serviço 

universitário voltado à atenção ao 

adolescente, no Rio de Janeiro. 

Os resultados do estudo sugerem a 

necessidade de maior atenção aos aspectos 

emocionais dos adolescentes portadores de 

doenças crônicas, de forma a subsidiar ações 

mais efetivas na área de saúde mental, 

visando a melhor qualidade de vida e o 

tratamento global do paciente asmático. 

  David et al., 

2013 

  Elaborar uma proposta 

de assistência 

fisioterapêutica na Rede 

Básica de Saúde, 

objetivando sistematizar 

esse serviço para a 

saúde da criança e do 

adolescente.  

Revisão bibliográfica/pesquisa nas 

bases de dados Scielo, Lilacs e 

Medline. 

O fisioterapeuta na atenção primária pode 

efetivar sua integração na equipe 

multidisciplinar das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), no apoio matricial e programas 

de Saúde da Família. 

Silva et al., 

2013  

A analisar e comparar o 

equilíbrio corporal em 

crianças e adolescentes 

asmáticos e não 

asmáticos 

Fizeram parte do grupo de estudos 

24 sujeitos com idades de 7 a 14 

anos divididos em dois grupos: 

grupo asmático e grupo controle. 

Para avaliação do equilíbrio corporal 

utilizou-se uma plataforma de força. 

Foram utilizadas as condições, 

olhos abertos e fechados com três 

tentativas aleatórias, com duração 

de 30 segundos cada uma. 

A asma com suas limitações e consequências 

parece influenciar negativamente no equilíbrio 

corporal de seus portadores, quando 

comparados com crianças sem a patologia e 

da mesma faixa etária. 

Souza et al., 

2015 

Identificar, caracterizar e 

medir a associação de 

fatores relacionados à 

qualidade de vida de 

pacientes asmáticos sob 

a perspectiva da 

farmacoterapia. 

49 pacientes (≥ 18 anos) portadores 

de asma grave não controlada ou 

asma refratária, atendidos em um 

ambulatório especializado do 

Sistema Único de Saúde, em uso 

regular de altas doses de corticoides 

inalatórios (CIs) e/ou de diversos 

medicamentos e com comorbidades. 

A importância do tema frente à população de 

pacientes com asma grave, atendidos em um 

ambulatório da Rede SUS, referência para 

asma, e os resultados encontrados no 

presente estudo indicam a necessidade de 

fomentar novos estudos acerca dos fatores da 

farmacoterapia que influenciam a QV dessa 

população. 

Ferreira et 

al., 2016  

Verificar a influência de 

um programa de 

condicionamento físico 

na qualidade de vida e 

função pulmonar em 

Estudo experimental. randomizado 

com 19 pacientes distribuídos em: 

Grupo intervenção (n=9) e Grupo 

controle (n=10), subdivididos por 

faixa etária: pacientes com idade de 

30 a 40 anos e de 41 a 60 anos. O 

Observou-se melhora na pontuação da 

qualidade de vida do grupo controle com 

média de idade de 41 a 60 anos e em ambos 

do Grupo intervenção. Na mobilidade torácica, 

foi verificado aumento da região axilar e 

xifoídea somente no Grupo intervenção com 
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pacientes asmáticos. Grupo intervenção realizou três 

vezes na semana totalizando 24 

sessões de 60 minutos de 

treinamento físico aeróbico 

individual e palestras educativas. O 

Grupo controle recebeu apenas 

palestras educativas. A qualidade de 

vida foi avaliada por meio do 

instrumento The Asthma Quality of 

Life Questionnaire, e a função 

pulmonar foi avaliada pela 

cirtometria torácica e espirometria. 

média de idade de 30 a 40 anos. No quesito 

da espirometria apenas o Grupo intervenção 

com média de idade de 41 a 60 anos 

apresentou melhora de todas as variáveis 

espirométricas. 

Lanza, Dal 

Corso, 2017 

Analisar a contribuição 

da literatura que 

evidencie a eficácia da 

fisioterapia no 

tratamento em pacientes 

adultos e pediátricos 

com asma. 

Revisão bibliográfica/pesquisa nas 

bases de dados Scielo, Lilacs e 

Medline. 

Não há evidências científicas que suportem a 

realização de técnicas manuais de fisioterapia 

respiratória em asmáticos. O oscilador oral de 

alta frequência pode ser estratégia para 

eliminar secreção de adultos e crianças na 

vigência de infecção pulmonar. 

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Roncada et 

al., 2018 

Avaliar e comparar os 

níveis de qualidade de 

vida (QV) de pais de 

crianças com e sem 

diagnóstico médico de 

asma. 

Foram selecionados pais de 

crianças com asma (grupo asma) 

em acompanhamento ambulatorial e 

pais de crianças sem asma ou com 

asma em remissão (grupo controle) 

em escolas proximais ao estudo, 

sendo aplicado um questionário 

respiratório para classificação da 

amostra. 

Cuidadores de crianças com asma possuem 

QV significativamente inferior à dos 

responsáveis por crianças saudáveis. 

Treinamento Muscular Inspiratório (TMI), Pico de Fluxo Expiratório (PFE), Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ), Corticoides 

inalatórios (CIs), Transtornos Mentais Comuns (TMC), Unidade Básica de Saúde (UBS), Qualidade de Vida (QV).  

 

Discussão 

Comorbidades como fraqueza muscular e infecções respiratórias são 

recorrentes em pacientes com doença asmática6. A principal meta do 

tratamento da asma é a obtenção e manutenção do controle da doença2,3. No 

seu senso mais comum, o controle poderia indicar prevenção total da doença 

ou mesmo a sua cura, mas no caso da asma, onde, presentemente, nenhuma 

destas opções é realista, se refere ao controle das manifestações clínicas e 

funcionais do paciente3,6.  

Considera-se ideal o tratamento  que mantém o paciente controlado e 

estável com a menor dose de medicação possível. Uma vez obtido o controle 

sintomático por um período mínimo de três meses, pode-se reduzir as 

medicações e suas doses, mantendo-se o acompanhamento do paciente7. 



6 
 

Contudo, ao verificar a adequação da assistência médica prestada a 

pacientes asmáticos do Sistema Único de Saúde (SUS), Silveira et al.8 

constataram que o manejo desses pacientes pela maioria dos médicos não-

especialistas do sistema público de saúde não condiz com as diretrizes 

brasileiras. Para tanto, sugerem programas de educação médica continuada, 

priorizando o nível de atenção primária. 

Souza al.9 explicam que o uso de fármacos pode ajudar na melhoria do 

paciente asmático, embora considerem a necessidade de fomentar novos 

estudos acerca dos fatores da farmacoterapia que influenciam a QV dessa 

população. Isto porque, o direcionamento das intervenções farmacêuticas, no 

que concerne o alcance das metas estabelecidas com o protocolo e diretrizes 

terapêuticas para o controle da asma, são tão importantes por se tratar do 

ponto de vista do paciente quanto aos resultados dos manejos da asma e da 

sua convivência com a patologia. 

Os resultados do estudo seccional de base ambulatorial, efetuado por 

Nogueira et al.4, com a finalidade de avaliar a associação entre os Transtornos 

Mentais Comuns (TCM) e qualidade de vida em adolescentes asmáticos, 

evidenciaram a necessidade de maior atenção aos aspectos emocionais desta 

população, que venham a subsidiar ações mais efetivas na área de saúde 

mental, visando a melhor qualidade de vida e o tratamento global do paciente 

asmático.  

De forma semelhante, os resultados da análise e comparação do 

equilíbrio corporal em crianças e adolescentes asmáticos e não asmáticos, 

realizada por Silva et al.11, induzem ao entendimento de que a asma, com suas 

limitações e consequências, parece influenciar negativamente no equilíbrio 

corporal de seus portadores, quando comparados com crianças sem a 

patologia e da mesma faixa etária. 

Nesse contexto, a realização de um programa de reabilitação pulmonar 

preventivo passa a ser fundamental no tratamento desta patologia, como pode 

ser observado no estudo intervencionista realizado por Silva et al.12, com 

quatorze crianças portadoraas de asma, sendo aplicado um programa de 

exercícios físicos direcionados a mobilidade torácica, seguindo uma sequência 
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de posturas de forma evolutiva. Ao término do programa, as autoras verificaram 

sua eficácia, entendendo que este tipo de intervenção é capaz de melhorar o 

fluxo expiratório e, consequentemente, alcançar a melhoria da qualidade de 

vida nas crianças asmáticas. 

Reforçando tal entendimento, observa-se no estudo analítico 

experimental aleatório, da autoria de Lima et al.13, efetuado com 50 crianças 

asmáticas, alocadas aleatoriamente em dois grupos: um grupo intervencionista 

e um grupo controle, para Avaliar efeitos do treinamento muscular inspiratório 

(TMI) e exercícios respiratórios na força muscular, pico de fluxo expiratório 

(PFE) e variáveis de gravidade em crianças asmáticas. As autoras concluíram 

que o treinamento muscular pode trazer benefícios e qualidade de vida ao 

paciente asmático. 

Assim, é possível compreender a importância das intervenções 

fisioterapêuticas no tratamento dos portadores de asma, como expõe David et 

al.14, ao desenvolver um estudo de revisão bibliográfica acerca de uma 

proposta de assistência fisioterapêutica na Rede Básica de Saúde, visando 

sistematizar esse serviço para a saúde da criança e do adolescente, uma vez 

que os profissionais desta área estão capacitados a efetivar sua integração na 

equipe multidisciplinar das UBS, no apoio matricial e programas de Saúde da 

Família.   

Dessa forma, há de se convir que a realização de programas de 

reabilitação pulmonar, que tem como objetivo , mobilidade torácica, 

informações e medicações corretas, exercícios e acompanhamento, pode, 

seguramente, levar a uma melhora do fluxo respiratório e da qualidade de vida 

dos portadores dos sintomas da asma. 

Conclusão  

Com a pesquisa e estudos já feitos, pode-se concluir que ainda existe 

muita falta de informação aos pacientes e cuidadores de pacientes asmáticos, 

o que resulta em uma vida cheia de limitações aos pacientes. A bibliografia 

consultada evidencia que a asma tem inteira correlação com a baixa qualidade 

de vida, levando a incapacidade funcional de muitos pacientes. Entretanto, se 
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esta patologia for controlada, mediante a um tratamento adequado, seja ele 

medicamentoso, ou fisioterápico, com a devida orientação médica, os 

pacientes asmáticos podem desfrutar de uma melhor qualidade de vida. 
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