
Braț la braț cu alergia

Astmul și sportul



PE LOCURI, 
FIȚI GATA, 
START

în competiție 
cu astmul!

Dr. Claudia Adriana Nicolae
medic primar alergologie și imunologie clinică



Pe locuri
sau cum să vă pregătiți să vă ajutați elevii 

care suferă de astm!

1
• Înțelegeți ce este astmul

2
• Afișați o atitudine pozitivă

3

• Susțineți o comunicare bună cu restul 
echipei



Ce este astmul?
Astmul este o boală a căilor aeriene din 
plămâni care devin inflamate și vor 
reacționa la diferiți factori declanșatori.

Inflamația produce:

� îngroșarea și îngustarea căilor aeriene

� constricția mușchilor care înconjoară 
căile aeriene 

� producția unei cantități mari de mucus, care poate bloca 
căile aeriene

� distrugerea peretelui căilor aeriene care împiedică 
deschiderea largă a acestora 



Care sunt simptomele 
care apar în astm?

� Senzație de lipsă de aer / 
respirație dificilă (dispnee)

� Senzație de constricție toracică

� Wheezing (respirație 

șuierătoare)

� Tuse



Cum se stabilește 
diagnosticul de astm?

Istoricul medical

Examenul fizic 

Teste pentru măsurarea 
funcției pulmonare 



Care sunt cauzele și factorii 
declanșatori ai astmului

� Viroze și infecții ale căilor respiratorii 

� Alergenii respiratori: acarienii din 
praful de casă, gândacii, epiteliile 
animalelor, mucegaiurile, polenul

� Activitatea fizică
� Emoțiile
� Factorii iritanti: poluarea atmosferică, 

mirosurile puternice, clorul

� Fumul de țigară 

� Schimbările de temperatură
� Aditivii alimentari (tartrazina 

– colorant artificial E102) 

� Alergenii alimentari 

� Anumite medicamente: 
aspirina și alte AINS, 
betablocante



Ce este boala respiratorie 
exacerbată de efort?

Astmul indus de efort 

• este caracterizat prin simptome ca: 
tuse, respirație dificilă sau lipsă de 
aer, senzație de constricție 
toracică, wheezing sau respirație 
șuierătoare care apar după efort 
fizic intens

• poate fi declanșat  dar și agravat 
de efortul fizic  

• persoanele afectate prezintă o 
inflamație cronică a căilor bronșice 
și hiperreactivitate bronșică

• persoanele afectate urmează un 
tratament cronic antiinflamator 
pentru astm 

Brohospasmul indus de efort

• este caracterizat prin scăderea 
funcției pulmonare după efort

• persoanele afectate nu au istoric 
de astm

• nu este caracterizat de o 
inflamație cronică a căilor 
bronșice

• persoanele afectate nu au 
indicație pentru un tratament 
cronic antiinflamator



Ce este bronhospasmul 
indus de efortul fizic?

� reprezintă bronhoconstricția tranzitorie și reversibilă care 
apare în timpul sau imediat după exercițiul fizic 

� este observat atât la persoanele care suferă de astm cât și la 
non astmatici 

� se manifestă prin dispnee expiratorie ( respirație dificilă/ 
senzație de lipsă de aer), wheezing( respirație șuierătoare), 
tuse, senzație de constricție toracică, hipersecreție de 
mucus. 

� uneori asociază și simptome nespecifice ca : fatigabilitate, 
crampe musculare, scăderea performanței sportive

� simptomele pot să apară din timpul efortului dar, de obicei 
se înrăutățesc în 5-15 minute după încetarea efortului fizic 

� simptomele dispar în aproximativ o oră după încetarea 
efortul fizic

� după un episod de bronhospasm indus de efortul fizic apare 
o perioadă refractară de 1-3 ore

� poate să apară și o fază tardivă la 4-12 ore după efortul 
fizic, dar simptomele sunt mai ușoare



Ce favorizează bronhoconstricția 
indusă de efortul fizic?

Factorii de risc:

� atopia familială sau personală
� practicarea sporturilor de iarnă sau 

a sporturilor în spații închise

� sporturile care necesită o rată mare 

de ventilație 

Factorii declanșatori:

� aerul rece și uscat

� expunerea la aeroalergeni, 
cloramină, poluanți

� exercițiul fizic intens



Care sporturi prezintă risc sporit?
Risc mediu: 

🔺 Sporturi la altitudine

🔺 Schi fond

🔺 Hochei pe gheață
🔺 Patinaj

🔺 Ciclism

🔺 Atletism 1000 - 5000m

🔺 Maraton 

■ Fotbal

■ Baseball

■ Rugby

■ Hochei pe iarbă
■ Baschet 

 Risc crescut:

• Tenis

• Gimnastică
• Golf

• Box

• Arte marțiale

• Yoga 

• Culturism

• Scrimă
• Scufundări 

(scuba diving)

Risc mic:

• Atletism 100- 
1500 m

• Sărituri

• Decatlon

• Alergări peste 
garduri

• Aruncări 

• Înot

• Volei 

- sporturile  în care se 
efectuează  un efort 

fizic  susținut de peste 
5-8 minute într-un 
mediu rece și/ sau 

uscat precum:

- au sporturile în 
care se efectuează 

rar un efort fizic  
susținut de peste 

5-8 minute 
precum: 

- au sporturile: 



Cum poate descrie un copil un atac de astm?

• Mă sufoc
• Nu pot să respir
• Mă apasă ceva pe piept
• Simt oboseală în respirație
• Nu mă pot opri din tuse
• Respir șuierător
• Șuier - Fluier
• Mă astup
• Mă strânge ceva de piept
• Nu am aer suficient
• Mi-e frică că mă sufoc
• Mă simt ciudat
• Nu mă simt bine



Fiți gata
să învățați despre tratamentul și 

monitorizarea astmului!
Monitorizarea astmului este o muncă de echipă și te include și 
pe tine!

Etapele succesului în obținerea controlului în astm:

Comunicare eficientă

Tratament corect conform planului de acțiune

Monitorizare permanentă



Planul de acțiune în astm - SRP



Planul de 
acțiune în 

astm*
.

*Planul de Acțiune a fost tradus și adaptat de 
Dr. Gheorghiu Radu, Medic Rezident 
Pneumologie Pediatrică, Sdt. Tița Alexandra și 
Dr. Iustina Stan, Medic Specialist Pneumologie 
Pediatrică

https://www.clinicamedicum.ro/doctor/dr-stan-iustina-violeta/?gclid=CjwKCAjw6dmSBhBkEiwA_W-EoBOdMCyLw3PHMqZ1JqEIyx4e1pVwecFRrD8w7PqR128YbPq1aJSHHBoCWQIQAvD_BwE


ACT -  chestionar privind controlul astmului 
elaborat de GINA(adulți)* 

AUTOEVALUEAZĂ-TE

Întrebarea 1. În ultimele 4 săptămâni, de câte ori astmul ți-a creat probleme la școală, serviciu sau 
acasă? (1 - tot timpul, 2 - foarte des, 3 - uneori, 4 - rareori, 5 - deloc)

Întrebarea 2. În decursul ultimelor 4 săptămâni, cât de des ai avut dificultăți în respirație? (1 - mai mult 
de o dată/zi, 2 - o dată/zi, 3 - de 3-6 ori/săptămână, 4 - de 1-2 ori/săptămână, 5 - deloc)

● 25 puncte - este un astm foarte bine controlat. Felicitări!
● 20 - 25 puncte - este un astm bine controlat. Este bine și 

se poate mai bine de atât!
● 15 - 20 puncte - adresați-vă medicului, pot fi probleme de 

complianță la tratament sau de control parțial care se poate 
transforma în pierderea controlului astmului

● sub 15 puncte – Alertă! Prezentați-vă de urgență la cea 
mai apropiată cameră de gardă!

Întrebarea 4. În decursul ultimelor 4 săptămâni de câte ori ai folosit spray-ul cu salbutamol pentru a 
ieși din criza de astm? (1 - de 3 ori sau mai multe ori/zi, 2 - 1-2 ori/zi, 3 - 2-3 ori/săptămână, 4 - o dată/săptămână 
sau mai puțin, 5 - deloc)

Întrebarea 3.  În ultima lună de câte ori te-ai trezit noaptea sau dimineața devreme din cauza 
simptomelor de astm? (1 - 4 sau mai multe nopți/săptămână, 2 - 2-3 nopți/săptămână, 3 - o dată/săptămână, 4 - o 
dată sau de două ori, 5 - deloc)

Întrebarea 5. Cum evaluezi controlul astmului în ultimele 4 săptămâni? (1 - total necontrolat, 2 - slab 
controlat, 3 - relativ controlat, 4 - bine controlat, 5 - total controlat)

*sursă traducere - Îhttps://www.reginamaria.ro/articole-medicale/chestionarul-act-autoevaluarea-gradului-de-control-al-astmului

https://www.asthmacontroltest.com/ro-ro/quiz/introduction/
https://www.asthmacontroltest.com/ro-ro/quiz/introduction/
https://www.reginamaria.ro/articole-medicale/chestionarul-act-autoevaluarea-gradului-de-control-al-astmului


ACT -  chestionar privind controlul astmului elaborat 
de GINA(copii)* 

AUTOEVALUEAZĂ-TE

Întrebarea 1. Cum stai cu astmul astăzi? (Foarte rău, Rău, Bine, Foarte bine)

Întrebarea 2. Cât de mult te supără astmul atunci când alergi, faci gimnastică sau faci sport? (E o mare 
problemă, nu pot face ceea ce vreau, E o problemă şi nu îmi place,  E o mică problemă, dar e în regulă, Nu e o problemă.)

● 20 puncte sau mai mult - Dacă punctajul copilului dumneavoastră este 20 sau mai mult 
este posibil ca astmul să fie controlat. Există însă și alti factori pe care medicul îi poate avea 
în vedere atunci când evaluează. Faceți o programare pentru a discuta cu medicul

● sub 19 puncte – Dacă punctajul copilului dumneavoastră este 19 sau mai puțin acesta 
poate fi un semn că astmul său nu este controla suficient de bine. Faceți o programare 
pentru a discuta cu medicul

Întrebarea 4. Te trezeşti noaptea din cauza astmului? (Da, tot timpul.Da, cea mai mare parte a timpului.Da, 
câteodată.Nu, niciodată.)

Întrebarea 3.  Tuşeşti din cauza astmului?  (Da, tot timpul, Da, cea mai mare parte a timpului, Da, câteodată, Nu, 
niciodată.)

Întrebarea 5. În ultimele 4 săptămâni, în câte zile a avut copilul dumneavoastră simptome de astm în timpul 
zilei? (niciuna, 1-3 zile, 4-10 zile, 11-18 zile, 19-24 zile, zilnic)

Întrebarea 6. În ultimele 4 săptămâni, în câte zile a respirat şuierător copilul dumneavoastră în timpul zilei, 
din cauza astmului?  (niciuna, 1-3 zile, 4-10 zile, 11-18 zile, 19-24 zile, zilnic)

Întrebarea 7. În ultimele 4 săptămâni, în câte zile s-a trezit noaptea copilul dumneavoastră din cauza 
astmului? (niciuna, 1-3 zile, 4-10 zile, 11-18 zile, 19-24 zile, zilnic) secțiune adult

https://www.asthmacontroltest.com/ro-ro/quiz/introduction/
https://www.asthmacontroltest.com/ro-ro/quiz/introduction/
https://www.asthmacontroltest.com/ro-ro/quiz/children-quiz/


Ce este un Peak Flow Metru(PEF)?
� debitmetrul de vârf este un aparat alcătuit dintr-un tub 

de plastic prevăzut cu o piesă bucală în care se suflă

� cu ajutorul lui se poate măsura cât de tare și cât de repede 
puteți expira

� valoarea măsurată se 
numește debit expirator 
maxim de vârf  sau PEF 
(din engleză)

�  se exprimă în 
litri/minut și depinde de 
sex, vârstă și înălțime



Cum se folosește Peak Flow Metru ?

� cel mai bun PEF personal este cea mai mare valoare pe care o 
inregistrezi într-o perioada de 2-3 saptamani în care te simţi foarte 
bine, nu ai deloc simptome, deci astmul este controlat

� scăderea valorilor măsurate cu mai mult de 20%  din valoarea 
personală cea mai bună indică prezența obstrucției bronșice.

� variabilitatea PEF(expresie a 
variabilităţii obstrucţiei 
bronşice caracteristică 
astmului) poate fi calculată 
după formula:

 (PEFmaxim – PEFminim) / 
PEFmaxim



Medicamentele de control previn declanșarea unei crize de astm

Sunt medicamente anti-inflamatorii care acționează reducând 
inflamația în căile aeriene

� Cele mai eficiente și mai folosite medicamente anti-inflamatorii sunt 
corticosteroizii inhalatori

Medicamente anti-inflamatorii nesteroidiene : anti-leukotrienele, 
teofilinele, omalizumab

Ce este medicația de control?

� Dacă sunt luate regulat, aceste 
medicamente vor preveni perioadele de 
agravare a astmului și vor elimina 
simptomele în cea mai mare parte din 
timp



Medicația de salvare (reliever) produce 
îmbunătățirea rapidă a simptomelor unei crize 
de astm, dilatând bronșiile îngustate. 

Medicamentele bronhodilatatoare pot fi cu 
acțiune scurtă sau cu acțiune lungă și sunt 
utile pentru: 

� tratamentul crizei de astm relaxând rapid 
mușchii din căile aeriene

Medicamente bronhodilatatoare din medicație combinată
Salmeterolul (Serevent) este un bronhodilatator cu acțiune mai lentă și care are un efect mai lung, 
fiind folosit doar pentru tratamentul de control al astmului și nu poate fi folosit în criză!

Formoterolul este un brohodilatator de lungă durată care însă acționează rapid, astfel încât poate fi 
folosit atât ca medicație de salvare, cât și ca medicație de control

Ce este medicația de salvare?

Bronhodilatatoare cu acțiune scurtă - cel mai folosit este Ventolinul (Salbutamolul)

� prevenirea și tratamentul  bronhoconstricției indusă de efortul fizic



Cum se utilizează medicația 
bronhodilatatoare?

➢ în scop preventiv 

1-2 pufuri cu 10 -15 minute 
înainte de un efort fizic 

➢ în criză
2-4 pufuri la fiecare 10-20 minute 
până la ameliorarea simptomelor 
sau până la o doză maximă de 10 
pufuri într-o oră

mușchii 
relaxați

mușchii se 
constricționează  
calea respiratorie

medicație 
reliever



Ce înseamnă tratament combinat?

� constă în asocierea dintre un anti-inflamator și un bronhodilatator

� dilată căile aeriene prevenind agravarea unui atac de astm

� reduce inflamația care produce simptomele de astm

� furnizează un control mai bun al astmului 

� reduce numărul de pufuri pe care ar trebui să le iei dacă medicamentele ar 
fi separate terapie de 

primă linie
terapie 

adjuvantă
terapie 

combinată

corticosteroid 
(reduce 

inflamația)

bronhodilatator cu 
acțiune de lungă 

durată (degajează 
căile respiratorii)

două 
medicamente, un 

dispozitiv



Care este tehnica de administrarea a 
medicației prin inhalatoare presurizate? 

3. Expir lent tot aerul din plămâni 

4. Ridic  bărbia privind spre tavan 

5. Administrez un puf in spacer

6. Inspir lent si foarte adânc. Evit 
inspirul violent pentru a nu produce 
reflexe de tuse 

1. Agit flaconul extrem de bine (cel puțin de 10 ori sau minimum 5 secunde)

2. Conectez flaconul la un dispozitiv de tip spacer special sau improvizat 

7. Țin respirația măcar 5 secunde (ideal 10 secunde la copiii mai mari) 

8. Revin in poziție normală și expir lent.



Care este tehnica de administrarea a 
medicației prin dispozitive cu pulbere uscată? 

PROSPECT DISKUS PROSPECT 
TURBUHALER

https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9571_03.01.17.pdf
https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9571_03.01.17.pdf
https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7051_23.10.14.pdf
https://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7051_23.10.14.pdf


Medicamente interzise în competiții sportive?
    Toţi beta-2 agoniștii selectivi și non-selectivi, inclusiv toţi izomerii optici 

         Fac excepție !!!

• Salbutamolul inhalat: maxim 1600 
micrograme la 24 de ore, în doze 
împărţite ce nu trebuie să 
depășească 600 micrograme la 8 
ore de la dozarea anterioară 

• Formoterolul inhalat: doza maximă 
administrată 54 micrograme la 24 
de ore; 

• Salmeterolul inhalat: maxim 200 
micrograme la 24 de ore

• Vilanterolul inhalat: maxim 25 
micrograme la 24 de ore.

              Observație !!!

Prezenţa salbutamolului în urină, 
într-o concentraţie mai mare de 
1000ng/mL sau a formoterolului 
într-o concentraţie mai mare de 40 
ng/mL nu corespunde utilizării în 
scop terapeutic a substanţei și va fi 
considerată rezultat analitic advers 
(AAF), dacă sportivul nu dovedește, 
pe baza unui studiu farmaco-kinetic 
controlat, că rezultatul anormal a 
fost consecinţa utilizării unei doze 
terapeutice (prin inhalare) de până 
la limita maximă indicată mai sus.



Care este lista medicamentelor interzise în 
competiții sportive?

     Toţi glucocorticoizii sunt interziși !!!

în administrarea injectabilă, orală inclusiv 
bucofaringiană (de ex. bucală, gingivală, 

sublinguală)] sau rectală.

• Beclometazonă 
• Betametazonă 
• Budesonid 
• Ciclesonid 
• Deflazacort 
• Dexametazonă 
• Flucortolon 
• Flunisolid 

             Observație 

Alte căi de administrare 

inclusiv prin inhalare și locală: 

• dentară – intracanal

• dermală
•  intranazală

•  oftalmologică 

• perianală) 

  nu sunt interzise atunci când sunt utilizate cu 
respectarea dozajelor 

și a indicaţiilor terapeutice aprobate de 
producător

● Fluticazonă 
● Hidrocortizon 
● Metilprednisolon 
● Mometazonă 
● Prednisolon 
● Prednison 
● Triamcinolon acetonid



Start
activității fizice!

• Verificați calitatea aerului(sezoane de polen, concentrația de 
acarieni, mucegaiuri, nivelul clorului din piscină) 

• Luați măsuri speciale în sezonul rece

• Asigurați-vă că și-au luat corect medicația

• Verificați dacă se hidratează suficient înainte, în timpul și după efort



Dacă apare o criză de astm în 
timpul antrenamentului

• Îndemnați elevul să înceteze 
efortul fizic și să se așeze în 
șezut

• Respectați planul de acțiune 
pentru situația de urgență

• Roagă pe cineva să-i sune 
părinții sau orice persoană 
care este trecută la 
contactele din echipa de 
intervenție



Important
• Păstrați la îndemână planul de 

acțiune a elevului cu astm
• Încurajați-vă elevii care suferă 

de astm să-și poarte cu ei 
trusa de urgență și să verifice 
permanent dacă au medicația 
de salvare

• Reamintiți-le să-și facă 

încălzirea în mod gradat 



Nu uitați!
• Să faceți cunoscute echipei 

problemele de sănătate ale 
colegului lor

• Să îndemnați echipa să asigure 
suportul necesar colegului care 
suferă de astm și să vă atenționeze 
dacă acesta nu se simte bine

• Să aveți o bună  comunicare cu 
părinții elevului, conducerea școlii 
și cu personalul medical 



Dacă ești bun antrenor poți 
face un copil cu astm să ajungă 

un învingător în marșul 
alergic!
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