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"Deem-me as vossas multidões 
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PREFÁCIO: ASMA - UMA ESCOLHA 

Este livro explora: 

 Por que você tem asma e, o mais importante, como revertê-la; 

 Como descongestionar seu nariz; 

 Como parar o chiado e a tosse de forma permanente; 

 Como eliminar o ronco e a insônia; 

 Como melhorar a qualidade do sono e os níveis de energia; 

 Como reduzir e eliminar sua dependência a medicações de 

alívio e prevenção; 

 Como fazer exercícios de forma correta e eliminar a asma 

causada por exercícios. 

Adotar uma dieta saudável, fazer exercícios físicos e evitar 

determinadas práticas são fatores essenciais para reduzir a asma em 

cerca de 15%. Este livro abordará todos esses aspectos além dos 

outros85% que envolvem a sua saúde.  

Minha sabedoria para escrever este livro é proveniente da minha 

experiência pessoal, pois convivo com a asma há mais de vinte anos. 

Assim como você, eu sei o que é sentir um constante aperto no peito e 

acordar na maioria das noites lutando para conseguir respirar. 

Conheço muito bem a sensação sufocante de querer respirar, mas não 
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conseguir. Em toda a minha vida precisei limitar meu exercício físico, 

receando que meus pulmões não aguentassem o esforço. Essa era 

minha vida e é bem possível que a sua seja semelhante.  

Contudo, também sei o que é respirar livremente, sem sentir a 

necessidade de tomar medicação para a asma. Hoje em dia consigo 

correr sem receio de que minhas vias respiratórias fechem. 

Atualmente, eu consigo dormir sem acordar no meio da noite com 

falta de ar. Minha respiração não é mais pesada, mas sim leve e fácil. 

Meu objetivo primordial com este livro e o DVD é fornecer as 

ferramentas para que você, também alcance esse resultado.    

Em 1997, minha vida mudou para sempre quando descobri o trabalho 

do falecido médico russo Konstantin Buteyko, o qual descobriu a 

relação entre o volume respiratório e uma série de condições, 

inclusive a asma. Você já deve ter experimentado muitos exercícios 

respiratórios, mas nenhum deve ter funcionado. Sim, eu também, mas 

este método é muito diferente. O objetivo é aprender a corrigir o 

volume respiratório.  
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Este livro é baseado em 50 anos de pesquisa e na minha experiência 

pessoal de ensinar milhares de asmáticos, através da Clínica Buteyko, 

sobre como controlar a asma de forma natural. O Método Buteyko é 

simples de entender e pode ser facilmente incorporado aoseu estilo de 

vida. Porém, isso requer um grande esforço, mas o mesmo vale para 

tudo que vem para melhorar nossavida. Ele pode ser ensinado a 

crianças com mais de 4 anos de idade e a todos os adultos com asma e 

DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica). 

A melhoria esperada é uma redução de 50% da tosse, do chiado e da 

falta de ar em até duas semanas. Não há qualquer poção mágica 

envolvida. O Método Buteyko é baseado na fisiologia normal, pois 

considera a ligação entre a respiração e a asma. Além disso, seis 

testes independentes efetuados no mundo ocidental e os resultados de 

centenas de milhares de asmáticos em todo o mundo validaram o 

Método Buteyko.  
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Professor Konstantin Buteyko (1923-2003) 

 

Neste momento, você pode perguntar: "Se o método é tão bom, por 

que não é mais popular"?  

Não há uma resposta simples para essa pergunta. O tratamento da 

asma costuma enquadrar-se na indústria médica e farmacêutica. Os 

pacientes querem uma solução rápida e os médicos prescrevem 

medicação que atenuam os sintomas em vez de abordar a causa. 

Quando é prescrita medicação para a asma, em geral a instrução é: 

"Tome esta medicação para o resto da sua vida".  

Outro ponto é que a maioria das pesquisas sobre a asma no mundo 

ocidental é realizada por empresas farmacêuticas. As empresas 
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farmacêuticas não têm interesse em pesquisar um método alternativo 

que não envolva a comercialização de uma medicação, tal como o 

Método Buteyko.   
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CAPÍTULO 1 

O QUE CAUSA A ASMA? 

 
O vídeo gratuito desta secção está disponível  

em www.ButeykoDVD.com 
 

 

"A respiração 'ruidosa e profunda' de um asmático sempre fora 

considerada um resultado da doença. Ninguém suspeitava que a 

'respiração excessiva' fosse a causa da asma brônquica e que o 

aumento da profundidade de respiração provocasse o aparecimento 

dos sintomas da doença. "    

K P Buteyko MD 
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Se você perguntar ao seu médico o que causa a asma, a resposta 

certamente será: "Não sei".  

O que se sabe é que a asma é mais prevalente em países 

desenvolvidos. (1-4)   

Muitas pessoas acreditam que issodeve-se à hipótese da higiene, ou 

seja, a uma menor exposição a infecções durante a infância, resultado 

de uma melhor condição de vida. No entanto, "Desafiando essa 

hipótese, há evidências crescentes de que, em muitos países 

desenvolvidos, a prevalência é maior entre os cidadãos de um nível 

socioeconômico baixo. (5-14) Essas diferenças socioeconômicas atuam 

como fatores ambientais no desenvolvimento da asma.” 15 

 

Então, quais são os fatores ambientais e como eles causam a 

asma?  

À medida que nos tornamos mais ricos, os nossos estilos de vida 

mudam e isso tem um efeito significante sobre a maneira como 

respiramos. Com a vida moderna, passamos a comer mais alimentos 

processados, comemos em demasia, fazemos menos exercício físico, 

desenvolvemos mais estresse e temos temperaturas mais elevadas nas 

nossas residências. Os empregos na economia moderna tendem a ser 
12 



baseados em serviços. Como resultado, vivemos uma vida muito 

menos ativa fisicamente e com muito mais sedentarismo. Além disso, 

estamos sujeitos à crença doentia que prevalece em ginásios, aulas de 

esporte, aconselhamento psicológico e até ioga ocidental sobre os 

benefícios da respiração excessiva.  

 

O estilo de vida ocidental moderno tem uma influência tão 

profunda sobre a nossa respiração, QUE A AUMENTA.  

Ao longo deste livro, serão utilizados diversos termos técnicos tais 

como respiração pesada, respiração excessiva e hiperventilação 

crônica. Eles significam a mesma coisa e representam o ponto 

crucial, que é o de explicar a causa da asma e rinite.   

 

Então, o que é a respiração excessiva ou hiperventilação crônica? 

Se eu lhe dissesse que você está comendo de forma excessiva, você 

me entenderia. Comer em demasia é comer uma quantidade maior de 

alimentos do que o corpo precisa.  

Da mesma forma, a hiperventilação crônica significa respirar um 

volume de ar maior do que o corpo precisa. Você pode dizer que não 

respira em demasia, mas na realidade poderá ser o oposto. 
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A lista abaixo contém diversos problemas que são típicos dos 

pacientes que frequentam minhas clínicas. Quantos destes problemas 

aplicam-se a você? 

 Respiração bucal (respirar pela boca); 

 Ouvir a respiração em períodos de repouso; 

 Suspiros regulares; 

 Fungar constante; 

 Respiração irregular;  

 Contenção da respiração (apneia); 

 Respiração profunda antes de falar; 

 Bocejos com respirações profundas; 

 Movimento torácico superior; 

 Muito movimento visível; 

 Respiração forçada; 

 Respiração pesada à noite. 

 

Volume respiratório normal 

O número de respirações por minuto durante a respiração normal é 

cerca de dez a doze. Cada respiração é de aproximadamente 500 
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mililitros. Isso proporciona um volume saudável, tal como descrito 

em qualquer livro médico, de 5 a 6 litros de ar por minuto.  

 

Volume respiratório típico de um asmático 

O número de respirações por minuto de um asmático é cerca de 

quinze a vinte. Cada respiração tende a ser maior do que o normal e 

pode variar entre 700 mililitros e 1 litro. Isso proporciona um volume 

de 10 a 15 litros de ar por minuto. Alguns estudos constataram que o 

volume médio por minuto para os asmáticos é de 14,1 litros (Bowler 

1998), outros investigadores constataram um volume de 15 litros 

(Johnson et al 1995) e 12 litros (McFadden & Lyons 1968). (16-18)  

 

Essa respiração pesada não acontece apenas durante um 

período sintomático. Ela é crônica, o que significa que 

ocorre a cada minuto, hora e dia. 

 

As pessoas que vivem com asma, DPOC e outros problemas 

respiratórios, respiram duas a três vezes mais do que o normal. Em 
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termos alimentares, isso é o equivalente a comer dez refeições por 

dia. 

 

Podemos viver sem comida por algumas semanas e sem água por 

alguns dias. Contudo, só podemos viver por alguns minutos sem ar. 

Será que o ar, sendo vital para manter  a vida, tem de cumprir 

determinados parâmetros? 

 

Por que respiramos excessivamente? 

Há muitas razões por que respiramos excessivamente e nem todas 

elas aplicam-se a cada indivíduo. Os sete fatores que seguem são mais 

prevalentes em países desenvolvidos, e isso ajuda a explicar por que a 

asma e a rinite são tão comuns.  

 

1) Comer em demasia aumenta o volume respiratório devido ao 

trabalho adicional que é exigido pelo organismo para processar e 

digerir a comida em excesso. Em segundo lugar, os alimentos 

processados são geralmente ácidos. O corpo procura manter o pH 

correto do sangue e aumenta a respiração para remover o dióxido de 

carbono.  
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2) Ao falar, uma respiração profunda é efetuada entre cada frase. As 

pessoas que trabalham em vendas, atendimento telefônico e ensino 

costumam ficar cansadas e com falta de ar .   

3) O estresse ativa a reação "lutar ou fugir". Hoje em dia, reagimos 

ao estresse como fazíamos há milhares de anos, quando tínhamos de 

caçar para sobreviver. Quando confrontados com um animal 

selvagem, tínhamos a opção de combatê-lo ou fugir o mais rápido 

possível. Nessa situação, a nossa respiração aumentava preparando-

nos para o esforço físico.  

4) Quando utilizamos nossos músculos, geramos maiores quantidades 

de dióxido de carbono. Hoje em dia, a falta de exercício físico resulta 

em uma produção menor de dióxido de carbono e, por conseguinte, 

em um maior volume respiratório. Estima-se que a cinquenta anos 

atrás fazíamos quatro horas de exercício físico todos os dias. 

Atualmente, muitas pessoas têm sorte se fizerem meia hora de 

exercício físico por dia. 

5)  A crença de que faz bem respirar muito ar. Conselheiros de 

estresse, instrutores de academia, treinadores e o pessoal da mídia, 

todos mal informados sobre o volume respiratório correto, muitas 

vezes incentivam a prática de respiração forte para permitir que mais 
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oxigênio entre no corpo. A confusão pode estar na crença de que uma 

respiração excessiva é uma respiração forte. A respiração excessiva é 

o que um bebê faz e isso pode ser observado pelos movimentos da 

barriga. Uma respiração forte é frequentemente efetuada pela boca e, 

geralmente, envolve o movimento do tórax superior.  Ambas são 

completamente diferentes.   

6) Sintomas da asma. Quando as vias respiratórias se contraem, 

sentimo-nos sufocados. Como resultado, nossa respiração aumenta 

para tentar eliminar esse desconforto. No entanto, esse aumento do 

volume respiratório alimenta nossos sintomas, causando uma maior 

constrição e, por conseguinte, mantendo um círculo vicioso. Mais 

adiante, será demonstrado um exercício muito leve para interromper  

esse ciclo vicioso. 

7)  Temperaturas elevadas em casa aumentam a respiração. Outro 

fator influenciador é o fato de estarmos sempre com roupas; sendo 

assim somos menos capazes de regular a temperatura corporal através 

da pele. Isso nos incentiva a reverter para a forma primitiva de 

respiração pesada, a fim de regular a temperatura corporal.   
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Respiração excessiva e predisposição genética 

É possível argumentar que a mesma porcentagem da  população é 

portadora do gene da asma hoje em dia, como foi antigamente. Afinal 

de contas, evoluímos ao longo de milhares de anos. Embora a asma 

exista há muito tempo, desde os antigos egípcios, de acordo com as 

escrituras, ela só afetara uma pequena porcentagem da população até 

a segunda metade do século XX. Por exemplo, a incidência de asma 

nos Estados Unidos aumentara 74% entre 1980 e 1996.19 

A vida moderna originou uma mudança profunda na nossa respiração. 

O efeito que a respiração excessiva tem em cada indivíduo depende 

da predisposição genética.  

Se você tiver o "gene da asma" e respirar em demasia, irá desenvolver 

a asma. Por outro lado, se você tiver o "gene da asma", mas não o 

hábito de respirar em demasia, não desenvolverá a asma.  

Portanto, se você parar de respirar em demasia, conseguirá reverter a 

asma.    

19 



 

 

 

 

 

Primeiro formamos hábitos, depois eles 

nos formam. Conquiste seus maus 

hábitos, ou eles eventualmente 

conquistarão você.  

Dr. Rob Gilbert 
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Apenas um hábito 

A boa notícia é que a respiração excessiva é apenas um hábito. A 

parte do seu cérebro (quimiorreceptor central) que regula a 

quantidade de ar que você respira se acostuma à quantidade de ar 

normalmente ingerida.  

Em um artigo intitulado “Síndrome da Hiperventilação e Asma”, o 

Dr. Stephen Demeter declara que: “A hiperventilação prolongada 

(por mais de 24 horas) parece sensibilizar o cérebro, causando uma 

hiperventilação mais prolongada”. 20 A hiperventilação se torna 

habitual em longo prazo, por isso, mesmo que a causa primária seja 

eliminada, o comportamento é mantido.  

Com os vários exercícios descritos neste livro, demonstraremos como 

reduzir o volume respiratório até uma quantidade normal, invertendo 

assim a sua asma.  

Em outras palavras, será demonstrado como respirar da forma ideal.  
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Como a respiração excessiva causa a asma? 

Suas vias respiratórias são restritas devido a uma combinação de 

diferentes fatores. O primeiro e mais predominante é a inflamação, 

que é o inchaço da parede interna das suas vias respiratórias. O 

segundo é a constrição do músculo liso que envolve as suas vias 

respiratórias. O terceiro é o aumento da secreção de muco pelas 

células caliciformes.  

Um ataque de asma é utilizado para descrever um período de 

dificuldade respiratória. Um ataque pode variar entre alguma tosse ou 

um leve chiado a uma situação de vida ou morte.  
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Há diversas teorias sobre por que a respiração excessiva provoca a 

restrição das vias respiratórias. Uma delas teoriza que as vias 

respiratórias arrefecem e/ou se desidratam devido ao fato de terem de 

lidar com uma grande quantidade de ar. (21-34)  

Um artigo publicado por Davis e Freed no European Respiratory 

Journal concluiu que: "A exposição repetida de cães in vivo a ar seco 

provoca a obstrução e inflamação persistente das vias respiratórias, 

situação que não difere da asma nos seres humanos". (33) 

O Professor Buteyko e outros autores apontam para a perda de 

dióxido de carbono.(35-39) 

Em um artigo intitulado “O Mecanismo de Broncoconstrição Devido 

à Hipocapnia no Homem”, Sterling escrevera: "A hipocapnia (perda 

de dióxido de carbono) devido à hiperventilação voluntária no  

homem causa o aumento da resistência ao fluxo de ar". Além disso, 

quando os voluntários inalaram uma mistura de ar contendo 5% de 

dióxido de carbono: "A broncoconstrição fora impedida, indicando 

que isso tinha acontecido devido à hipocapnia, não a fatores 

mecânicos associados com a hiperventilação". 41  
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Por que o dióxido de carbono é tão importante? 

O dióxido de carbono é gerado como produto final da oxidação de 

gorduras e carboidratos que você come. O dióxido de carbono é 

transportado pelas suas veias aos seus pulmões, onde o excesso é 

exalado. Respirar um volume correto faz com que a quantidade 

necessária de dióxido de carbono seja acumulada nos seus pulmões. 

Se você respirar em demasia, muito dióxido de carbono será exalado. 

O corpo humano necessita de uma determinada quantidade de dióxido 

de carbono para funcionar de forma normal.  

"O dióxido de carbono é efetivamente um componente mais 

fundamental da matéria viva do que o oxigênio." citara Yeell 

Henderson em “Respiração Normal - A Chave para a Saúde Vital” 

por Dr. Artour Rakhimov. 40 

O dióxido de carbono não é apenas um desperdício de gás. Ele é 

necessário para diversas funções corporais vitais, incluindo as 

seguintes:  

 

24 



Transporte de oxigênio 

O oxigénio é relativamente insolúvel no sangue, portanto, cerca de 

98% do gás é transportado por moléculas de hemoglobina. A 

liberação de oxigênio da hemoglobina depende da quantidade de 

dióxido de carbono no sangue alvéolo-arterial. Se o dióxido de 

carbono não estiver no nível requerido de 5%, o oxigênio "se 

agarrará" à hemoglobina e, por conseguinte, não será liberado para os 

tecidos e órgãos.  

Esse vínculo fora descoberto em 1904 por Bohr e é conhecido como o 

Efeito de Bohr.  

Em condições normais, 75% do nosso consumo de oxigênio é exalado 

ao respirar um volume saudável de 4 a 6 litros por minuto. Mesmo 

durante a realização de exercício físico intenso, estima-se que 25% do 

nosso consumo de oxigênio seja exalado. Respirar um volume maior 

do que o normal não melhora a quantidade de oxigênio no sangue, 

pois ele já está 97 a 98% saturado. Em vez disso, reduz os níveis de 

dióxido de carbono; primeiro nos pulmões e, em seguida, no sangue, 

tecidos e células, e isso reduz o fornecimento de oxigênio da 

hemoglobina dentro dos glóbulos vermelhos.   
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Quanto mais ar entra no corpo, menos oxigênio é distribuído.  

A fim de oxigenar os tecidos e órgãos, o homem moderno precisa 

respirar menos, não mais.  

Dilatação dos vasos sanguíneos e das vias respiratórias 

O dióxido de carbono relaxa o músculo liso que envolve as vias 

respiratórias, artérias e capilares.  

Por exemplo, uma queda de 1 mmHg (o normal é 40 mmHg) de 

dióxido de carbono arterial reduz o fluxo sanguíneo para o cérebro 

em 2%.42 Em outras palavras, a oxigenação do cérebro diminui de 

forma significativa quando respiramos de forma pesada. Não é por 

acaso que sintomas tais como fadiga, confusão mental, ansiedade, 

falta de concentração e etc. sejam comuns entre os asmáticos, pois a 

hiperventilação crônica contribui para a formação de todos eles.  

Para as pessoas com uma predisposição genética para ter a asma, a 

perda de dióxido de carbono nos pulmões provoca a constrição das 

vias respiratórias.  
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Quanto mais você respira de forma pesada, mais alimenta a sua asma 

e quaisquer outros problemas relacionados com a hiperventilação. 

Quanto mais você respira de forma calma, mais os seus vasos 

sanguíneos e vias respiratórias se abrem.  

A hiperventilação aumenta as reações alérgicas. 

Os níveis de histamina aumentam durante a hiperventilação 

prolongada.(43-44) A histamina é uma substância liberada pelo nosso 

organismo durante a exposição a um alérgeno. Essa substância cria 

inchaço (edema), inflamação local e constrição das vias respiratórias 

menores (bronquíolos). Isso é especialmente relevante para as pessoas 

com febre do feno (rinite) e asma.  

Quais dos seguintes sintomas de hiperventilação você tem?  

 Sistema respiratório: chiado, falta de ar, tosse, aperto no 

peito, bocejos frequentes, ronco e apneia do sono.  

 Sistema nervoso: sensação de cabeça leve, falta de 

concentração, dormência, sudorese, tontura, vertigem, 

formigamento das mãos e pés, desmaios, tremores e dor de 

cabeça.   
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 Coração: palpitações cardíacas, dores na região torácica e um 

batimento cardíaco irregular.  

 Mente: alguma ansiedade, tensão, depressão, apreensão e 

estresse.  

Outros sintomas gerais incluem boca seca, fadiga, pesadelos, coceira 

na pele seca, palmas das mãos suadas, cãibras, espasmos, aumento da 

micção (tal como urinar na cama ou visitas regulares ao banheiro 

durante a noite), diarreia, constipação, fraqueza geral e exaustão 

crônica.  

O cardiologista Claude Lum dissera que: "A hiperventilação 

apresenta um conjunto de sintomas estranhos e, muitas vezes, sem 

qualquer relação, que podem afetar qualquer parte do corpo, assim 

como qualquer órgão ou sistema".”45 

Nas palavras do falecido professor Buteyko: "Exalar dióxido de 

carbono do organismo provoca espasmos nos brônquios, vasos, 

intestinos... Isso reduz o fornecimento de oxigênio, o que origina falta 

de oxigênio e, por conseguinte, uma respiração pesada, completando 

assim o círculo vicioso". 
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Exemplos práticos de respiração excessiva que afetam a asma 

Para 70 a 90% dos asmáticos, o exercício físico origina a obstrução 

das vias respiratórias.46 Na verdade, é raro um asmático moderado a 

grave não ser afetado pelo exercício físico. A respiração aumenta 

assim que começa o exercício físico. Quanto mais pesada a respiração 

é em relação às necessidades metabólicas, maior o grau de obstrução 

das vias respiratórias.  

O segundo exemplo de respiração excessiva que afeta a asma é o riso. 

Toda gente conhece alguém que costuma tossir depois de dar uma 

boa risada. Ao começar a rir, respirações fortes são imediatamente 

iniciadas. Para algumas pessoas, 30 segundos de riso é o suficiente 

para produzir sintomas.  

Um relatório publicado pela American Thoracic Society, em maio de 

2005, concluíra que o riso provoca sintomas em cerca de 57% dos 

asmáticos.47 No mesmo relatório, o especialista em asma Dr. Garay 

comentara que: "Ninguém sabe como o riso afeta a asma, mas pode 

envolver a hiperventilação".  
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Portanto, a pergunta a fazer é a seguinte: "Se você produz sintomas 

após alguns minutos de riso ou exercício físico, é possível assumir 

que, se a sua respiração fosse 2 a 3 vezes maior do que o normal, em 

todos os momentos, isso também causaria sintomas?”      

Por que a natação é benéfica? 

Há anos  os médicos têm dito aos seus pacientes asmáticos que a 

natação é um bom remédio natural, apesar de não saberem a razão 

exata para essa afirmação. A razão é simples, durante a natação, o 

rosto está debaixo d’água, o que reduz o consumo de ar. Embora você 

possa respirar pela boca enquanto nada, o seu volume respiratório é 

muito menor do que se estivesse correndo ou fazendo outro exercício 

físico.  

"Na maioria das formas terrestres de exercícios físicos, os padrões 

respiratórios não são reduzidos, o volume de respiração aumenta 

proporcionalmente em todo o exercício físico, e a pressão expiratória 

final de dióxido de carbono é normal ou baixa. Portanto, não há 

qualquer estímulo hipercápnico para a broncodilatação e os asmáticos 

não têm qualquer proteção. Como a pressão expiratória final de 
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dióxido de carbono não fora medida em pacientes asmáticos, a 

propriedade potencialmente protetora da hipercapnia pode ter sido 

despercebida." 

Ao fazer exercício físico, o dióxido de carbono é produzido através da 

atividade metabólica. Isso, combinado com o volume respiratório 

reduzido através da natação, aumenta os níveis de dióxido de 

carbono, o que, por sua vez, dilata as vias respiratórias. É lamentável 

que nadadores asmáticos não estejam cientes disso e frequentemente 

revertam para a respiração pesada através da boca depois de sair da 

água.  

  

31 



 

 

 

 

 

"É preciso comer menos, respirar menos, dormir menos e fisicamente 

trabalhar mais. Essa é uma mudança fundamental e uma verdadeira 

reestruturação. Isso é o que temos de fazer hoje em dia." 

Professor Konstantin Buteyko 
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CAPÍTULO 2: 

ANSIANDO POR RESPIRAR LIVREMENTE 

 
 

O vídeo gratuito desta secção está disponível 
em www.ButeykoDVD.com 

 

"O homem perfeito respira como se não respirasse." 

Lao Tzu, filósofo do século VI a.C. 

 

 

33 



Meu objetivo é o de remover todo e qualquer texto desnecessário e 

somente fornecer o que você precisa para efetivamente progredir. 

Todos os exercícios respiratórios serão acompanhados por um 

diagrama de linha. Para interpretar cada diagrama, é essencial 

compreender o seguinte: 

 

Todos os exercícios respiratórios e a Pausa de Controle (que envolve 

a contenção da respiração) são realizados após uma expiração. A 

contenção da respiração após uma expiração proporciona mais 

consistência e comparabilidade servindo como uma medição, envolve 

menos pressão sobre os pulmões e permite uma maior concentração 

de dióxido de carbono, relaxando as vias respiratórias.  
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Medição do Volume de Respiração - Pausa de Controle 

Para medir a extensão do seu volume respiratório, é aplicado um teste 

de contenção da respiração muito simples, chamado Pausa de 

Controle (PC). A Pausa de Controle fornece dados sobre os seus 

sintomas e, o mais importante, sobre o seu progresso. Sua PC mede o 

período de tempo em que você pode confortavelmente conter a sua 

respiração. 

 

Para isso, você precisa de um relógio com um ponteiro de segundos.  

1. Inspire e expire de forma leve e silenciosa.   

2. Tape seu nariz com os dedos para evitar a entrada de ar nos 

seus pulmões. 

35 



3. Conte o número de segundos até sentir os primeiros sinais de 

falta de ar. Você também poderá sentir seu diafragma 

involuntariamente contraindo, mais ou menos ao mesmo 

tempo.  

4. Destape seu nariz e respire através dele. 

Sua inspiração após a contenção da respiração não deverá ser maior 

do que a sua respiração antes de efetuar a medição, deve ser serena. 

Se sua inspiração for interrompida, isso significa que a respiração 

fora contida por demasiado tempo e, por conseguinte, que tem uma 

PC imprecisa.  
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Detalhes importantes a serem consideradas antes de começar: 

1. A respiração é efetuada depois de uma leve expiração. 

2. A respiração é contida até que surjam os primeiros sinais de 

falta de ar. Não é uma medição da duração máxima de tempo 

em que você pode conter sua respiração.  

3. A PC é apenas uma medição da contenção da respiração, não 

um exercício para corrigir a sua respiração. 

Lembre-se de que a PC só restringe a sua respiração até surgirem os 

primeiros sinais de falta de ar. Se você tiver a necessidade de inspirar 

fortemente no final da contenção da respiração, isso significa que a 

respiração foi restringida por um tempo excessivo. A PC mais exata é 

aquela que é efetuada depois de acordar.   

O que a sigla PC (Pausa de Controle - tempo confortável de 

contenção da respiração) significa? 

1- Se sua PC for inferior a 10 segundos, então: 

Seus sintomas de asma serão graves. Falta de ar, chiado e/ou tosse 

estarão frequentemente presentes durante todo o dia e à noite. O 
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volume respiratório relativo, conforme determinado por uma 

contenção da respiração tão baixa, é muito grande.  

2- Se sua PC for inferior a 20 segundos, então: 

 Sintomas tais como tosse, chiado, falta de ar, asma induzida 

por exercício, resfriados, infecções pulmonares e fadiga 

estarão presentes. Quanto menor a respiração, mais graves 

serão os sintomas.  

3- Se sua PC for entre 20 e 40 segundos, então: 

 Os principais sintomas não estarão presentes, mas você poderá 

desenvolver sintomas, se for exposto a um fator 

desencadeante. O efeito de um fator desencadeante é 

proporcional à sua PC. Como um asmático, você se sentirá 

muito bem e sua respiração será muito mais serena. Além 

disso, você não deverá ter quaisquer episódios noturnos, ou 

asma induzida por exercício, e as suas constipações e 

infecções pulmonares terão sido diminuídas de forma 

significativa.  
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4- Se sua PC for superior a 40 segundos, então: 

 Os sintomas de asma não estarão presentes. Você se sentirá 

muito bem e terá muita energia, disposição e boa respiração. 

Para assegurar uma mudança fisiológica permanente, é 

necessário realizar uma PC matinal de 40 segundos durante 

seis meses.  

Quanto menor a respiração, maior o volume respiratório e maior os 

sintomas da asma. Por exemplo, um asmático muito grave terá uma 

Pausa de Controle (PC) inferior a 10 segundos. Sua respiração será 

perceptível tanto em períodos de repouso como no decorrer de 

qualquer exercício físico. Um asmático com uma PC matinal de 40 

segundos não apresenta quaisquer sintomas. Sua respiração será 

imperceptível em períodos de repouso. O exercício físico produzirá 

muito menos ventilação e ele não deverá sentir asma induzida por 

exercício. 
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Regras essenciais para progredir: 

 Você se sentirá melhor sempre que sua PC tiver um aumento 

de 5 segundos; 

 Se sua PC não sofrer alterações, você não se sentirá melhor; 

 Sua PC deve ter um aumento de 3 a 4 segundos por semana;  

 A PC mais exata é aquela que é realizada depois de acordar. 

Você não pode influenciar sua respiração quando estiver 

dormindo. Como resultado, essa PC é a mais exata, pois se 

baseia no volume respiratório, conforme definido pelo centro 

respiratório;  

 Sua PC, se realizada em um determinado momento do dia, 

fornecerá dados sobre a sua asma nesse momento específico;  

 Seu objetivo é realizar uma PC matinal de 40 segundos 

durante seis meses.   
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Três passos para aumentar a sua Pausa de Controle: 

PASSO 1: 

Parar de respirar profundamente. 

a. Feche sua boca; 

b. Pare de suspirar e engolir; 

c. Respire leve e serenamente; 

d. Nunca ouça sua respiração em períodos de repouso. 

PASSO 2: 

Praticar a respiração reduzida. 

Utilize os seis exercícios simples demonstrados no Capítulo 3, pois 

cada um tem a sua própria finalidade.  

PASSO 3: 

Fazer exercício físico e respirar de forma correta ao mesmo tempo.  

Nota: O exercício físico é necessário para aumentar a PC de 20 para 

40 segundos. Mais detalhes adiante.  
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O PASSO 1 é crucial. Mude para a respiração nasal em uma base 

permanente, suprima os seus suspiros, esteja ciente da sua respiração 

e se esforce para  mantê-la calma durante todo o dia. Um suspiro 

regular é suficiente para manter a hiperventilação crônica, por isso, é 

muito importante parar de suspirar, engolir e conter a respiração. 

Você progredirá se mantiver sua boca fechada, mas isso não será 

suficiente por si só. Também é necessário inverter o hábito de respirar 

excessivamente.  

Para aumentar sua PC de 10 para 20 segundos, os PASSOS 1 e 2 são 

essenciais.  

Para aumentar sua PC de 20 para 40 segundos, o PASSO 3 é crucial.  

O seguinte é um exemplo da mudança do volume respiratório à 

medida que a Pausa de Controle aumenta. 

À medida que seu volume respiratório diminuir para níveis mais 

normais, a sua PC aumentará. O seguinte é um exemplo da relação 

entre o volume respiratório e a PC.   
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Com uma PC de 10 segundos, a respiração é ruidosa, irregular, 

pesada, errática e forçada.   

 

Com uma PC de 20 segundos, a respiração é pesada, entretanto,  mais 

calma. Uma pausa natural ocorre entre cada respiração.   

 

Com uma PC de 30 segundos, a respiração é serena. A pausa natural 

fica maior. 
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Com uma PC de 40 segundos, a respiração é muito serena e 

imperceptível.   
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Comparação de estilos de vida 

Cinquenta anos atrás havia: 

 Maior atividade física; 
 Mais alimentos naturais; 
 Menor consumo alimentar; 
 Temperaturas mais baixas dentro das residências; 
 Menos conversa a nível social e profissional; 
 Menos estresse, menos pressão a nível competitivo, um 

ambiente mais verde e natural. 

Resultado: um volume respiratório correto, uma PC maior e uma 
baixa incidência de asma. 

 

Hoje em dia há: 

 Pouca atividade física; 
 Mais alimentos processados;  
 Maior consumo alimentar; 
 Temperaturas mais altas nas residências e roupas mais 

quentes;  
 Mais conversa a nível social e profissional; 
 Mais estresse devido a um ambiente artificial e barulhento, 

com uma enorme sobrecarga de informações. 

Resultado: um volume respiratório incorreto, uma PC menor e uma 
alta incidência de asma.  
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"O fim da raça humana estará eventualmente relacionado com a 

morte da sua civilização."  

Ralph Waldo Emerson  
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CAPÍTULO 3 

A ABORDAGEM DA CLÍNICA BUTEYKO 

 
O vídeo gratuito desta secção está disponível em 

www.ButeykoDVD.com 
 

 “Se A é igual a sucesso, a fórmula é:  

A = X + Y + Z,  

X é o trabalho.  

Y é o lazer. 

Z é manter a sua boca fechada."  

Albert Einstein 
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Minha experiência de ensinar milhares de asmáticos me permitira 

desenvolver uma abordagem muito simples para ajudar a superar a 

asma. A forma como os exercícios são apresentados e descritos é 

exclusiva das Clínicas de Respiração Buteyko. Esta abordagem é fácil 

de aplicar, lembrar e incorporar ao seu estilo de vida.  

Em última análise, todos os exercícios foram concebidos para corrigir 

a sua respiração e reverter a hiperventilação crônica. O objetivo é que 

a respiração se torne calma, leve e regular, que é típica de uma Pausa 

de Controle alta.  

Os exercícios respiratórios são as ferramentas fulcrais para alcançar 

esse objetivo.  

Todos os exercícios respiratórios (que serão descritos em detalhes 

mais adiante neste capítulo) envolvem uma coisa importante, que é a 

de respirar menos por determinados períodos de tempo, a fim de 

reverter o mau hábito da respiração excessiva.  

Você vai começar a fazer uma dieta de ar. 
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Quando você praticar qualquer um dos exercícios respiratórios, é 

necessário que tenha uma necessidade de ar. A extensão da sua 

necessidade de ar dependerá do exercício que você estiver fazendo. 

Isso proporciona dados importantes e é indispensável para corrigir o 

hábito de respirar de forma excessiva. A necessidade de ar se deve a 

um aumento de dióxido de carbono no sangue. Seu centro respiratório 

reage a esse aumento de dióxido de carbono, estimulando a sua 

respiração para mantê-lo em um nível baixo. Cerca de 9 a 12 minutos 

após sentir essa necessidade de ar, o aumento de dióxido de carbono 

penetra a barreira entre o sangue e o cérebro, e redefine o centro 

respiratório. Isso é indicado por uma PC maior, alguns minutos 

depois de completar 15 a 20 minutos de exercícios.  

Imagine se você normalmente comesse dez refeições por dia. Se você 

participasse de um programa de dieta e fosse orientado a reduzir o seu 

consumo de refeições para a quantidade normal de duas a três 

refeições por dia, certamente começaria a ter fome, pois o seu 

organismo estaria habituado a ingerir uma maior quantidade de 

comida. No entanto, após alguns dias, esse sentimento desapareceria e 

sua saúde melhoraria de forma significativa. Ora, para corrigir sua 
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respiração, você tem de reduzir sua respiração; tal como para reduzir 

o peso, a redução da respiração é um processo que requer tempo, pois 

o progresso é feito de forma lenta.  

O sentimento da necessidade de ar não surge por que o seu corpo está 

privado de oxigênio, mas por que você está respirando menos do que 

o habitual.  

Há apenas uma regra simples, mas, sem ela, você não progredirá 

muito. A única maneira de você saber se está reduzindo sua 

respiração, é se você sentir uma necessidade de ar. 

A necessidade de ar é semelhante a um forte desejo de respirar. 

Algumas pessoas descrevem essa necessidade como uma sensação de 

sufoco. A experiência de falta de ar é semelhante à realização de 

exercício físico. 
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A fim de sentir e compreender a necessidade de ar, o seguinte deve 

ser efetuado:  

 Inspire levemente;  

 Expire levemente; 

 Tape seu nariz e espere até sentir uma necessidade de ar 

distinta, mas não estressante.  

Nota: a dimensão da falta de ar depende do exercício que você estiver 

fazendo.  

Para Respirar Menos – Exercite a Falta de Ar 
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Nota de Cautela 

Embora os exercícios respiratórios sejam perfeitamente seguros para 

a maioria, eles são inseguros para diversas pessoas. Se você não 

souber como, não tente fazer os exercícios respiratórios. Em vez 

disso, estabeleça contato comigo através das informações de contato 

no apêndice apropriado para esse fim. 

Categoria 1 - Não tente fazer qualquer um dos exercícios 

respiratórios, se você estiver/tiver: 

 Fazendo qualquer tratamento de câncer  

 Diabetes Tipo 1; 

 Epilepsia; 

 Esquizofrenia; 

 Níveis insatisfatórios de pressão arterial;  

 Dor no tórax (dor torácica) ou na região do coração (dor 

precordial ou retroesternal); 

 Anemia falciforme; 

 Aneurisma arterial; 

 Quaisquer problemas cardíacos nos últimos seis meses; 
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 Hipertireoidismo descontrolado; 

 Tumor cerebral ou doença renal. 

Categoria 2 - As pessoas que devem ter apenas uma leve falta de 

ar: 

 Asmáticos graves e pessoas com enfisema e DPOC;  

 Diabéticos (Diabetes Tipo 2);  

 Grávidas (não aplicável durante o primeiro trimestre); 

 Ansiedade / depressão;  

 Pessoas que sofrem de enxaquecas. 

As pessoas que se enquadram na Categoria 2 nunca devem exercitar a 

falta de ar maior do que aquela que normalmente sentiriam durante 

um passeio curto. Para alcançar esse resultado, pratique os Exercícios 

2 e 6 APENAS.  

Uma opção ainda melhor é contratar um profissional experiente para 

ajudar (uma lista de praticantes pode ser encontrada na parte final do 

livro). Se você estiver predisposição à ansiedade ou enxaquecas, é 

melhor aumentar a PC de forma cuidadosa. Se sua PC aumentar de 

forma muito rápida, os seus sintomas poderão se agravar por um curto 
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espaço de tempo. Essa é uma reação de purificação e a sua PC 

aumentará quando ela passar. Para aumentar a PC de forma lenta, a 

falta de ar tem de ser tolerável.  

Reações de purificação 

Cerca de dois terços das pessoas que praticam a respiração reduzida 

sentem uma reação de purificação ou desintoxicação. A respiração 

apropriada melhora o fluxo sanguíneo e a oxigenação de todos os 

tecidos e órgãos. As reações de purificação ocorrem quando a PC se 

movimenta através de 10, 20 e 40 segundos. Isso também poderá 

ocorrer quando a PC for 2, 4 e 6 vezes o valor inicial.  

Em geral, as reações de purificação representam um agravamento dos 

sintomas, são leves e podem durar entre algumas horas e várias 

semanas. Para a maioria das pessoas, elas têm uma duração de um a 

dois dias.  

Dependendo da pessoa, os sintomas típicos incluem:  

 Aumento das secreções de muco dos pulmões, resfriado com 

corrimento nasal;  
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 Diarreia;  

 Visitas frequentes ao banheiro; 

 Perda de apetite;  

 Aumento de cansaço e fadiga;  

 Insônia;  

 Indisposição geral;  

 Cheiro estranho proveniente da pele (especialmente se você 

tiver tomado grandes quantidades de esteroides por via oral);  

 Dor de cabeça de curta duração;  

 Aumento da irritabilidade ou ansiedade (se você tiver 

tendências à ansiedade, é melhor aumentar a PC de forma 

lenta através da aplicação de uma falta de ar tolerável apenas);  

 Gosto metálico ou de cobre na boca e aumento da necessidade 

de beber água. 

Não se preocupe, é altamente improvável que você vá sentir todas as 

reações. Se você fizer uma purificação forte, seu corpo passará por 

uma grande mudança fisiológica, mas se sentirá muito melhor no 

final.   
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Uma parte integrante da purificação é a redução do apetite, portanto, 

coma só quando tiver fome.  

Para ajudar a reduzir a intensidade e duração das reações de 

purificação, beba água quente de forma regular durante o dia inteiro e 

continue realizando a respiração reduzida através do relaxamento. 

(EXERCÍCIOS 2 e 6) 

Durante a purificação, a sua Pausa de Controle (PC) reduzirá de 

forma rápida. Ela aumentará de novo quando a reação de purificação 

tiver passado e você se sentirá muito melhor. 

Em uma nota positiva, você sentirá sinais de melhora da sua saúde, 

inclusive: muito menos chiado, tosse e falta de ar; um aumento da 

calma e concentração; um sono melhor e mais energia; e uma perda 

de apetite por café, chocolate e outros gêneros alimentícios. 
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Fazer a mudança da respiração bucal para a respiração nasal 

Todos os bebês recém-nascidos e a vasta maioria dos animais 

respiram pelo nariz. Os cães arquejam através das suas bocas para 

regular a sua temperatura corporal, mas as suas bocas costumam estar 

fechadas.   

Muitos seres humanos dormem, caminham, descansam e trabalham 

com a boca aberta. Parece que seu nariz não é nada mais do que um 

ornamento.   

Seu nariz desempenha um papel importante no condicionamento do 

ar inspirado antes de entrar nos seus pulmões. Minha experiência é 

que, ao fazer a mudança da respiração bucal para a respiração nasal 

de forma permanente, a asma é revertida em cerca de 30%. Gostaria 

também de acrescentar que, a menos que você mude para a respiração 

nasal, jamais conseguirá reverter a sua asma.  
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SEU NARIZ:  

Filtra: Seu nariz está revestido por uma membrana mucosa.  

"Estima-se que três quartos das bactérias que entram pelo nariz são 

depositados no cobertor de muco e eliminados. Na verdade, o muco 

tem sua própria ação antibacteriana." 1  

Seu nariz também filtra as partículas maiores, que são fatores 

desencadeantes comuns da asma. (Muitas vezes, me choca ver que 

pais de crianças asmáticas gastam grandes quantias em dinheiro na 

mudança de tapetes, cortinas e roupas de cama, assim como na 

instalação de sistemas modernos de vácuo para reduzir a inalação de 

ácaros, mas as crianças são raramente estimuladas a respirar pelo 

nariz.) 

Aquece: Seu nariz aquece o ar e, portanto, reduz a probabilidade de 

resfriamento das vias respiratórias.  

"O ar que flui através dos cornetos é rapidamente aquecido: ao 

entrar no nariz a 6 graus centígrados, por exemplo, é aquecido até 30 

graus centígrados no momento em que alcança a parte traseira do 
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nariz, e é aquecido até a temperatura corporal quando passa a 

traqueia." 2  

Umedece: Seu nariz contém um muco úmido que umidifica um 

pouco o ar, reduzindo assim o efeito da desidratação.  

Regula o volume: Suas narinas são uma entrada menor do que a sua 

boca. Isso, por sua vez, cria resistência e resulta em um volume 

respiratório mais calmo e melhor. 

A respiração bucal resulta em secura da boca, o que cria um ambiente 

ideal para abrigar bactérias. Isso contribui para a doença da gengiva e 

cárie dental. Além disso, todas as crianças que habitualmente 

respiram pela boca têm uma probabilidade muito maior de 

desenvolver dentes tortos. 3 

"Ao longo dos anos, tenho notado cada vez mais crianças respirando 

pela boca de forma habitual. Isso tem um efeito negativo, não só no 

desenvolvimento das maxilas, na forma do desenvolvimento do crânio 

e na oclusão, mas também no estado geral de saúde dessas crianças. 

Há muitas evidências na literatura de que a respiração bucal tem um 

efeito adverso sobre o crescimento e desenvolvimento da face e 
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maxilas. Todas as crianças que normalmente respiram pela boca têm 

uma oclusão defeituosa." 3 A oclusão defeituosa é o desalinhamento 

dos dentes e/ou uma relação incorreta entre os dentes dos dois arcos  

A respiração bucal dá uma aparência repugnante. "A respiração 

nasal em público é socialmente considerada mais aceitável e atraente 

do que a respiração bucal". 4  

Para confirmar isso, veja sua aparência em um espelho enquanto 

respira pela boca. Se você não quiser ter uma aparência repugnante, 

feche a sua boca!  

A rinite é muito comum entre os asmáticos. Os sintomas incluem 

espirros, congestão nasal, corrimento nasal e comichão no nariz, 

garganta, olhos e ouvidos. Até o momento, a grande maioria dos 

meus pacientes conseguira mudar da respiração bucal para a 

respiração nasal. Além disso, os pólipos nasais de muitos pacientes 

encolheram em poucos meses depois de terem passado para a 

respiração nasal. 
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"Qualquer homem que consiga dirigir com 

segurança enquanto beija uma mulher bonita não 

dá ao beijo a devida atenção." 

Albert Einstein 
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Preste muita atenção a todos os 

exercícios! 

EXERCÍCIOS RESPIRATÓRIOS, tal como ensinados nas 

Clínicas Respiratórias Buteyko 

EXERCÍCIO 1: Como descongestionar seu nariz, deslocar o muco 

ou aliviar uma congestão.  

(Falta de Ar - Média a Grande)  

EXERCÍCIO 2a e 2b: Como reduzir sua respiração.  

(Falta de Ar – Tolerável)  

EXERCÍCIO 3: Caminhar com a boca fechada para criar uma 

necessidade de ar.  

(Falta de Ar – Tolerável)  

EXERCÍCIO 4: Caminhar e conter a respiração ao mesmo tempo.  

(Falta de Ar – Média a Grande)  

EXERCÍCIO 5: PASSOS (adultos saudáveis e crianças) 

(Falta de Ar – Média a Grande)  

EXERCÍCIO 6: Como parar um ataque de tosse e chiado. (Útil se 

você tiver sintomas, uma PC baixa, idade avançada, ou uma doença 

diferente.)  

(Falta de Ar – Pequena)  
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EXERCÍCIO 1  

COMO DESCONGESTIONAR O NARIZ, DESLOCAR O 

MUCO OU ALIVIAR UMA CONSTIPAÇÃO 

 

O vídeo gratuito desta secção está disponível  
em www.ButeykoDVD.com 

  

Se sua PC for inferior a 10 segundos, ou se você tiver alguma das 

condições indicadas na Nota de Cautela, não contenha a respiração 

por muito tempo. Em vez disso, pratique o EXERCÍCIO 6 para ajudar 

a descongestionar o seu nariz. 

Seu nariz fica congestionado quando você respira demasiado. Os 

vasos sanguíneos inflamam e maiores quantidades de muco são 

secretadas, dificultando a respiração. 

Um círculo vicioso continua, dado que, com o nariz congestionado, 

não há outra hipótese se não passar para a respiração bucal. Isso 

envolve uma perda ainda maior de dióxido de carbono, resultando em 

uma congestão ainda maior.  
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O seguinte exercício é muito eficaz para descongestionar o nariz em 

apenas alguns minutos: 

 Sente-se ereto; 

 Inspire levemente através do seu nariz, se possível, e expire 

levemente pela boca. Se seu nariz estiver bastante 

congestionado, inspire através do canto da sua boca; 

 Tape o nariz com os dedos e contenha a respiração. Mantenha 

a boca fechada; 
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 Suavemente acene com a cabeça ou balance o seu corpo até 

sentir que não pode continuar contendo a respiração por mais 

tempo; (Tape seu nariz até sentir um forte desejo de respirar); 

 Quando você precisar inspirar, destape seu nariz e respire 

suavemente através dele, com a boca fechada;  

 Acalme sua respiração assim que possível. 

 

Se seu nariz não ficar totalmente descongestionado, espere cerca de 

30 segundos até que a sua respiração se recupere antes de realizar 

esse exercício novamente. Você terá de fazer isso várias vezes para 

que o seu nariz fique totalmente descongestionado.  

Depois de fazer esse exercício diversas vezes, o seu nariz ficará 

descongestionado. Você também poderá se sentir mais quente e alerta 

devido à dilatação dos vasos sanguíneos. Esse exercício também é útil 
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para o deslocamento de muco nas vias respiratórias e para a remoção 

de uma constipação. Para aliviar uma constipação, realize esse 

exercício de contenção da respiração diversas vezes enquanto estiver 

sentado no banheiro! 

Se você tiver uma PC baixa, isso indica que você está respirando 

fortemente e que o seu nariz vai ficar congestionado de novo. Seu 

nariz só ficará descongestionado quando a sua PC matinal for 

superior a 20 segundos.  

Faça esse exercício sempre que seu nariz ficar congestionado. Respire 

sempre pelo nariz, mesmo que você tenha um resfriado. Você pode 

acreditar que não é possível descongestionar seu nariz se estiver com 

um grande resfriado, mas é possível sim.  Se você tiver um resfriado, 

feche a sua boca e reduza a sua respiração durante todo o dia 

(explicado mais adiante). Isso irá encurtar a duração do seu resfriado 

e reduzir muito a probabilidade da doença se propagar para o tórax. 

Tenho observado centenas de asmáticos drasticamente reduzindo seus 

resfriados e infecções torácicas depois de terem aprendido a 

respiração nasal e corrigido o seu volume respiratório.  
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Quando se faz a mudança da respiração bucal para a respiração nasal 

pela primeira vez, o volume de ar inalado é reduzido. A boca é uma 

abertura maior, portanto, é possível respirar uma quantidade de ar 

muito maior através da mesma. Se você utiliza a respiração bucal há 

muitos anos, é natural que o seu corpo esteja acostumado a uma 

respiração pesada.  

Suas narinas são um espaço menor e, portanto, criam maior  

resistência do que a respiração bucal. Como resultado, você poderá 

sentir que não está recebendo ar suficiente, mas essa sensação não 

desaparecerá em um curto espaço de tempo. Em poucos dias, o seu 

centro respiratório se acostumará ao volume correto.  

Faça o que fizer, mantenha sua boca fechada. Seu corpo poderá 

começar a tentar convencê-lo a respirar mais através de bocejos, 

suspiros... Tente não aumentar sua respiração nessa fase. 

Quando surgir a necessidade de respirar profundamente, por exemplo, 

durante um suspiro, engula imediatamente. Se a necessidade de 

bocejar também ocorrer, evite inspirar ar em excesso. Em vez disso, 

abafe o bocejo, mantendo a sua boca fechada, ou engolindo. 
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Demora apenas alguns dias para um respirador bucal habitual mudar 

para a respiração nasal de forma permanente. A observação contínua 

da sua respiração e a prática da respiração reduzida são elementos 

importantes para fazer essa mudança. 

A respiração nasal deve ser utilizada em todos os momentos e durante 

todas as atividades. Lembre-se de que, se você respirar pela boca por 

determinados períodos de tempo, estará alimentando os seus sintomas 

de asma e reduzindo a oxigenação dos seus tecidos e órgãos!  

Depois de fazer a mudança para a respiração nasal, a respiração bucal 

se tornará desconfortável, pois serão sentidos os efeitos do ar seco e 

frio que entra pela boca. Muitas vezes, as pessoas se questionam 

sobre como elas conseguiram passar anos das suas vidas com um 

nariz obstruído; uma condição que é frequentemente tratada com 

sprays nasais, descongestionantes ou mesmo uma operação, mas sem 

sucesso na maioria das vezes. 
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Solução salina para a rinite  

A seguinte solução é altamente recomendada para pessoas com rinite 

e sinusite. Utilize a seguinte solução além do EXERCÍCIO 1 

(exercício de descongestão nasal).  

 Ferva um copo de água e deixe esfriar até que fique morna;  

 Adicione alguns grãos de sal para dissolver na água. Cerca de 

1/8 de uma colher de chá;  

 Despeje um pouco da água salgada na palma da sua mão e 

cheire a solução através de uma narina;  

 Aguarde um momento e repita o procedimento com a outra 

narina;  

 Continue cheirando a solução através de ambas as narinas.  

Quando você terminar, seque seu nariz com um lenço. Seu nariz 

estará internamente mais limpo e menos congestionado. O mau hálito 

frequentemente originado pelo gotejamento pós-nasal será reduzido 

se o interior do nariz for mantido limpo. Faça esse procedimento 

quando estiver sozinho. 
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A abordagem usual de assoar o nariz repetidamente envolve a 

respiração de grandes quantidades de ar, o que pode danificar o 

revestimento interno do nariz e contribuir para a inflamação. A 

utilização da solução salina é muito mais eficaz.  
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EXERCÍCIO 2  

COMO REDUZIR A RESPIRAÇÃO 

Este é um exercício muito simples para reduzir o volume da sua 

respiração. À medida que você se sentir mais confortável com o 

conceito de respiração correta e aumentar a observação da sua 

respiração, em seguida, consulte o Apêndice 8 para obter uma 

descrição mais detalhada.  

 

 Sente-se corretamente   

 Monitore a quantidade de ar que passa através das suas 

narinas, colocando o dedo sob o nariz em uma posição 

horizontal. Seu dedo deve ficar um pouco acima do lábio 
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superior, perto o suficiente das suas narinas, para que você 

possa sentir o fluxo de ar, mas não até o ponto de bloqueá-lo;  

 Agora, respire um pouco de ar através das suas narinas, ou 

seja, inspire ar suficiente para encher as suas narinas e nada 

mais. Inspire mais ar (talvez 1 centímetro) com cada 

respiração;   

 Ao expirar, finja que seu dedo é uma pena. Expire suavemente 

em seu dedo para que a pena não se mova; 

 Ao expirar, quanto mais quente o ar for para você, mais ar 

estará respirando. Concentre-se em acalmar sua respiração, a 

fim de reduzir a quantidade de ar quente que você sente no seu 

dedo;  

 À medida que você reduzir a quantidade de ar quente no seu 

dedo, começará a sentir uma necessidade ou desejo de ar;  

 Tente manter essa necessidade de ar por cerca de 4 minutos. 

Ela tem de ser suave e não estressante. 
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A necessidade de ar durante esse exercício 

não deve ser maior do que a sentida no 

final da Pausa de Controle. 

Outra maneira de descrever essa sensação é ter o mesmo nível de falta 

de ar durante uma caminhada curta. A única diferença agora é que 

você está sentado. Saber isso ajudará a reduzir sentimentos de pânico 

que possam surgir. Muitos asmáticos se sentem desconfortáveis com 

isso, pois é a mesma sensação que sentem durante um período de 

dificuldade respiratória. Contudo, não se preocupe, pois com um 

pouco de prática, você conseguirá manter a necessidade de ar sem 

ficar ansioso.  

Sua necessidade de ar deve ser sentida, mas não estressante. Se sua 

necessidade de ar não for sentida, reduza ainda mais a sua respiração. 

Se sua necessidade de ar for muito estressante, respire um pouco mais 

e permita que o seu corpo relaxe.  
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EXERCÍCIO 2B  

Você também pode tentar essa abordagem muito simples. É provável 

que uma das suas narinas esteja parcialmente obstruída. Para criar 

uma necessidade de ar, tente respirar através da narina parcialmente 

obstruída, colocando o seu dedo sobre a narina desobstruída. Se você 

obstruir sua narina desobstruída, reduzirá a ingestão de ar e poderá 

ficar sem ar. Tente manter esse estado por intervalos de 4 minutos.   

A eficácia desse exercício depende se você se sente ou não sufocado.  
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Como é que sua narina obstruída fica depois de alguns minutos de 

respiração através dela? 

Rotina para o EXERCÍCIO 2: 

 Meça sua pulsação. ;  

 Faça a Pausa de Controle; 

 Reduza a respiração por 4 minutos; 

 Aguarde 2 minutos e faça uma Pausa de Controle; 

 Reduza a respiração por 4 minutos; 

 Aguarde 2 minutos e faça uma Pausa de Controle; 

 Reduza a respiração por 4 minutos; 

 Aguarde 2 minutos e faça uma Pausa de Controle; 

 Reduza a respiração por 4 minutos; 

 Aguarde 2 minutos e faça uma Pausa de Controle; 

 Meça sua pulsação..  

A última PC realizada  deverá ser cerca de 25% maior do que a 

realizada no início.  

Sua pulsação, conforme medido no final dos 20 minutos, deve ser um 

número par de batimentos por minuto menor do que a sua medição de 
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pulso no início. Se seu pulso for maior, descanse por alguns minutos e 

meça de novo. Se ele ainda for elevado, isso significa que você estava 

estressado durante o exercício. A próxima vez que você praticar o 

Exercício 2, assegure-se de que tem uma falta de ar, mas coloque 

mais ênfase no relaxamento.  

A pulsação normal de um adulto em repouso deve ser entre 60 e 80 

batimentos por minuto. A pulsação de uma criança é maior do que 

esse valor, mas diminui à medida que a criança envelhece.  

Se a pulsação de um adulto em repouso for de 100 batimentos por 

minuto ou mais e a PC for de 10 segundos ou menos, uma visita ao 

médico será necessária, pois a asma é muito instável e os asmáticos 

são susceptíveis a ter uma deficiência de esteroides.  

Para obter resultados da respiração reduzida, é necessário praticar 20 

minutos de respiração reduzida durante cada sessão (quatro sessões 

de quatro minutos). 
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O cenário típico de um asmático é o seguinte: 

Pulsação: 72 

PC: 8 segundos 

4 minutos de respiração reduzida 

PC: 7 segundos 

4 minutos de respiração reduzida 

PC: 9 segundos 

4 minutos de respiração reduzida 

PC: 9 segundos 

4 minutos de respiração reduzida 

PC: 11 segundos 

Pulsação: 68 

 

Você se sentirá mais quente à medida que reduzir a sua respiração. Se 

você não se sentir mais quente, certifique-se de ter uma falta de ar e 

de conseguir sustentá-la por 4 minutos de cada vez.  
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Sua mente poderá divagar, mas continue voltando a sua atenção para 

criar a necessidade de ar durante o exercício.  

Sua escolha para o resto da sua vida é respirar muito ar e ter asma ou 

corrigir a sua respiração e reverter a sua condição. Costumo dizer aos 

meus pacientes que, se eles ainda não colocaram isso em prática, isso 

significa que eles ainda não sofreram o suficiente! Se você estiver 

farto dos seus sintomas de asma e quiser fazer uma mudança, comece 

a praticar.   

Utilizar 20 a 30 minutos durante a manhã para praticar esse exercício 

é uma excelente maneira de reverter a respiração ofegante da noite 

anterior. Repita o mesmo durante o dia e à noite. Enquanto você fizer 

suas quatro sessões de quatro minutos, procure provocar uma falta de 

ar durante os 4 minutos. Não é útil reduzir a respiração durante os 

primeiros 30 segundos e, depois, respirar excessivamente durante os 

restantes três minutos e meio.  

Reduzir a respiração antes de dormir garante um sono calmo e 

repousante, assim como assegura níveis de energia muito bons ao 

acordar.  
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Se você conseguir fazer esse exercício de forma competente, poderá 

fazê-lo em qualquer lugar. 

A melhor opção é que você esteja sentado em de maneira ereta , mas 

crie sempre uma falta de ar tolerável em qualquer posição.  

Lembre-se de que, quanto mais você se lembrar de reduzir sua 

respiração e criar uma falta de ar tolerável, melhor para a sua saúde. 

Você pode reduzir sua respiração na escola ou no trabalho, assistindo 

a televisão ou lendo um livro, ou enquanto faz qualquer atividade em 

que possa sustentar uma falta de ar. 
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EXERCÍCIO 3  

COMO OBTER O MELHOR DO EXERCÍCIO FÍSICO  

 

O vídeo gratuito desta secção está disponível  
em www.ButeykoDVD.com 

 

Segundo minha experiência, todos os asmáticos que fazem exercício 

físico de forma regular têm um melhor controle da sua condição física 

do que aqueles que não o fazem. Esta secção demonstra como fazer 

exercício físico de uma forma segura e obter o máximo de benefícios 

através do mesmo.  

A importância do exercício físico 

Há apenas duas maneiras de aumentar o dióxido de carbono no 

organismo. A primeira é reduzir o volume respiratório e a segunda é 

produzir mais dióxido de carbono através da realização de exercício 

físico de uma forma regular. Hoje em dia a maioria dos asmáticos faz 

o oposto, ou seja, respira de forma pesada e, por causa do seu medo 

de ter um ataque de asma, faz pouco ou nenhum exercício.  
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O dióxido de carbono é gerado por meio da respiração interior, 

através do processo de conversão de alimentos em energia e oxigênio. 

Um músculo em movimento gera mais dióxido de carbono e, por 

conseguinte, estimula a liberação de oxigênio da hemoglobina para o 

músculo. Lembre-se de que a presença de dióxido de carbono 

desencadeia a ligação entre o oxigênio e a hemoglobina no interior 

dos glóbulos vermelhos. 

Para produzir mais dióxido de carbono, exercite os seus músculos! 

Respiração nasal 

Uma PC baixa corresponde a um maior volume respiratório e a um 

maior risco de ataque de asma ao fazer exercício físico. Como 

resultado, nunca respire pela boca, se a PC for inferior a 20 segundos. 

Você pode ter sua boca aberta por curtos espaços de tempo ao fazer 

exercício físico, quando a PC for superior a 20 segundos. 

A respiração deve ser efetuada somente através do nariz. No início, 

isso poderá parecer impossível devido ao hábito impregnado de 

respirar pela boca.  
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Todavia, não se preocupe, pois é fácil de dominar. No início você 

poderá pensar que não é capaz de caminhar rapidamente com a boca 

aberta, pois a sensação de falta de ar será maior. Em poucos dias, isso 

passará e a sua caminhada melhorará de forma constante. É um caso 

típico de qualidade sobre quantidade.    

Seu volume respiratório aumentará durante o exercício. Isso não é um 

problema, se houver uma correlação  razoável com suas necessidades 

metabólicas. No entanto, quanto menor for a sua PC, pior será esta 

correlação.  

No dia da sua primeira visita é comum verificar que pacientes com 

asma grave ou DPOC costumam ter muita falta de ar depois de andar 

alguns metros do estacionamento até minha clínica. Esse é um 

exemplo de uma incompatibilidade total, pois o seu volume 

respiratório é muito grande, mas os seus movimentos físicos são 

mínimos. Após 10 minutos, a sua respiração se acalma e eu meço a 

sua PC. Em geral é cerca de 5 a 6 segundos, indicando uma 

respiração excessiva (hiperventilação crônica) grave.   
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Lembre-se: 

Se sua PC for inferior a 20 segundos, respire só pelo nariz (respiração 

nasal); 

Se sua PC for superior a 20 segundos, respire pela boca (respiração 

bucal) por um curto espaço de tempo durante o exercício físico. 

Maior risco de ataque de asma 

O maior risco de ter sintomas de asma ocorre cinco minutos após o 

início do exercício físico e 10 minutos após o término do mesmo. 

Lembre-se de que você terá um ataque de asma, se o seu volume 

respiratório for maior do que as necessidades do seu organismo.  

Para evitar um ataque no início do exercício físico 

Se seu volume respiratório aumentar de uma forma mais rápida do 

que a sua produção metabólica de dióxido de carbono, as suas vias 

respiratórias serão contraídas e você terá um ataque de asma. A fim 

de evitar essa situação, é necessário que consiga controlar sua 

respiração durante os primeiros dez minutos de exercício, e a única 
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maneira de conseguir isso é fazer um exercício preparatório 

(aquecimento) em primeiro lugar.  

Um bom aquecimento consiste em caminhar ou efetuar movimentos 

leves enquanto se prende a respiração. Após dez minutos, seus 

pulmões ficarão mais livres e você conseguirá aumentar seu ritmo 

com uma probabilidade significativamente menor de produzir 

sintomas. Quer sua PC seja alta ou não, prossiga com calma nos 

primeiros dez minutos.   

 

Para evitar um ataque no final do exercício físico 

Os asmáticos costumam respirar de forma excessiva depois de 

concluir o exercício físico. Depois de concluir o exercício físico,  

mantenha a sua respiração sob controle. Utilize sua mente e faça um 

esforço para acalmar a sua respiração. Se você acreditar que sua 

respiração está completamente fora de controle, efetue a contenção da 

respiração diversas vezes, conforme mencionado no Exercício 6.   
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Sentir  a necessidade de ar 

Para obter o máximo de benefícios do exercício, sinta uma 

necessidade de ar ou, em outras palavras, sinta-se como se estivesse 

com falta de ar Se sua PC for baixa, será muito fácil interromper a 

respiração, portanto, tome muito cuidado. Prossiga com cuidado e não 

ultrapasse o seu limite, ou seja, o ponto em que você perde o controle 

da sua respiração. Ao mesmo tempo, tente sentir uma necessidade de 

ar tolerável.  

Há três maneiras de criar a sua necessidade de ar com o 

exercício: 

1- Aumente seu ritmo, mas mantenha a sua boca fechada; 

2- Respire menos durante o exercício; 

3- Pratique a contenção da respiração conforme descrito no 

Exercício 4. 

Se sua necessidade de ar for tão grande que você necessite  abrir a 

boca, abrande o seu ritmo e acalme a sua respiração. Ao manter sua 

boca fechada, conseguirá se recuperar de uma forma mais rápida. Se 

você estiver caminhando, como forma de exercício físico, é melhor 
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que ande sozinho ou, se tiver uma companhia, que faça um acordo 

para não falar durante o exercício. Falar desfaz os benefícios do 

exercício.   

Como determinar se você está respirando corretamente durante o 

exercício: 

 Meça sua PC antes de começar a fazer o exercício; 

 Comece a fazer o exercício; 

 Meça sua PC 15 a 30 minutos depois de concluir o exercício; 

 A medição da sua PC 15 minutos após o exercício deverá 

produzir um resultado superior ao da medição realizada antes 

do início do exercício. 

Há dois pontos a considerar: 

1- Se sua PC for imediatamente medida após o exercício, ela 

provavelmente será menor do que a PC inicial, devido ao 

aumento da falta de ar; 

2- Se, 15 minutos após o exercício sua PC ainda for inferior à sua 

PC inicial, isso significa que você estava respirando de forma 

excessiva durante o exercício.  
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Natação ou qualquer outra atividade física 

A natação sempre fora reconhecida por ser benéfica para o tratamento 

da asma. Durante a natação, os braços e as pernas são exercitados, 

gerando maiores quantidades de dióxido de carbono. Ao mesmo 

tempo, a respiração é limitada, pois a face está debaixo de água 

durante a maior parte do tempo. Isso aumenta os níveis de dióxido de 

carbono e dilata as vias respiratórias. Tenha muito cuidado com 

piscinas cloradas (com cloro), pois podem desencadear a asma.  

Porém, você não tem realmente nadar em uma piscina. Agora que 

você está ciente do conceito de respiração excessiva ou 

hiperventilação, pode começar a incorporar os princípios da natação, 

respirando menos em qualquer exercício.  
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Pausa de Controlo (PC) e Esportes 

Tente imaginar uma pessoa com uma contenção da respiração muito 

baixa, mais precisamente de 5 segundos. Nesse caso, sua respiração 

seria extremamente pesada, mesmo durante uma caminhada muito 

curta. Por outro lado, imagine uma pessoa com uma PC de 40 

segundos.  

Se você tivesse de formar uma equipe esportiva e medir a PC de cada 

atleta, aqueles com uma PC mais baixa teriam uma respiração 
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ofegante, ficariam cansados de forma muito mais rápida, produziriam 

mais ácido lático, e não teriam a resistência típica daqueles com uma 

PC maior. Quanto maior a PC, menos ar é necessário para percorrer 

uma determinada distância a um determinado ritmo. Com cada 

aumento proporcional da PC, o desempenho físico melhora de forma 

considerável.  

Se você é um treinador lendo este texto, introduza a PC como uma 

forma simples de medir o desempenho de cada um dos atletas. Para 

aumentar o desempenho, aumente a sua PC.  

Quanto menor a PC, menor a eficiência no esporte. 
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Um resumo dos pontos relacionados com o exercício: 

1- É essencial que os asmáticos façam exercício; 

2- Faça exercício dentro das suas capacidades físicas;  

3- Nunca respire pela boca durante o exercício se a sua PC for 

inferior a 20 segundos;  

4- Quanto menor a PC, mais cuidado deve ser aplicado durante o 

exercício;  

5- Sinta a necessidade de ar durante o exercício;  

6- Trinta minutos à uma hora de exercício por dia são ideais para 

aumentar a sua PC; 

7- Tenha cuidado ao fazer exercício com a sua boca fechada 

durante os primeiros 10 minutos; 

8- Acalme sua respiração imediatamente após o exercício; 

9- Caminhe e não fale.  
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EXERCÍCIO 4  

CONTER A RESPIRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FÍSICO 

 

Este exercício envolve a contenção da respiração enquanto se realiza 

exercício físico. Você pode fazer isso enquanto caminha, nada, 

corre... 
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Este é um exercício muito eficaz, além de garantir que a sua 

respiração seja reduzida e acalmada durante o dia. A duração da 

contenção da respiração dependerá do seu estado de saúde e da sua 

PC. 

Atenção: 

Se você tiver qualquer uma das condições mencionadas na Nota de 

Cautela, é melhor não fazer o EXERCÍCIO 4. Em vez disso, pratique 

o EXERCÍCIO 6 (Contenção da Respiração), reduza a respiração de 

forma suave e caminhe com uma leve falta de ar.   

Há alguns pontos a considerar: 

 Se sua PC for inferior a 10 segundos, terá de conter a 

respiração para criar uma falta de ar, pois o exercício por si só 

será suficiente;  

 Se sua PC for entre 10 e 15 segundos, a duração da contenção 

da respiração deverá ser curta; (Ver exemplo abaixo)  

 Se sua PC for superior a 15 segundos e você não tiver 

qualquer uma das condições indicadas na Nota de Cautela, a 
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contenção da respiração poderá ser curta ou longa. (Ver 

exemplo abaixo)  

Exemplo de exercício físico com contenção da respiração de curta 

duração, indicado para pessoas com uma PC relativamente baixa: 

 

 Ao caminhar, inspire, expire e contenha a respiração; 

 Caminhe por 10 passos enquanto contém a sua respiração; 

 Retome a respiração e continue caminhando;  

 Depois de caminhar por 30 segundos a 1 minuto com a 

respiração normal, repita a contenção da respiração conforme 

anteriormente mencionado; 

 Repita a pequena contenção da respiração a cada 30 segundos 

a 1 minuto. 

Controle sua respiração enquanto faz 

exercício  
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Exercício com contenção da respiração de média a longa duração. 

(Se você tiver qualquer uma das condições indicadas na Nota de 

Cautela, ou tiver uma PC inferior a 15 segundos, não faça este 

exercício.) 

 

 Ao caminhar, inspire, expire e contenha a respiração; 

 Caminhe por 20 a 100 passos enquanto contém a sua 

respiração; 

 Resuma a respiração e continue caminhando; 

 Depois de caminhar por 30 segundos a 1 minuto com a 

respiração normal, repita a contenção da respiração conforme 

anteriormente mencionado; 

 Controle sua respiração enquanto faz o exercício. 

Criar uma grande falta de ar é a melhor maneira de aumentar a sua PC 

de 20 para 40 segundos 
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É importante que sua respiração esteja sempre sob 

controle, enquanto contém a respiração durante o 

exercício.  

A propósito, você não tem de caminhar para fazer isso. Você pode 

conter sua respiração enquanto faz qualquer exercício físico. Alguns 

jogadores de futebol contêm a respiração durante o treinamento. Por 

exemplo, ao fazer um sprint (corrida curta e rápida), eles contêm sua 

respiração por alguns passos para criar uma boa falta de ar.  

Se você faz ciclismo, joga golfe, levanta pesos ou costuma fazer 

qualquer outro exercício físico, você poderá conter sua respiração 

enquanto faz esses esportes. Além disso, esse exercício já fora 

utilizado em carpinteiros, pedreiros, pintores, estucadores, 

empregados de bar, jardineiros e outras profissões, onde o movimento 

físico faz parte da profissão.  

Não há uma regra rígida relativa ao número de vezes que você pode 

fazer isso. Quanto mais vezes você realizar a contenção da respiração 

ao longo do dia, melhor. Uma contenção da respiração de longa 
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duração pode estimular o centro respiratório e aumentar a PC de 

forma considerável.  
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EXERCÍCIO 5  

PASSOS PARA ADULTOS SAUDÁVEIS E CRIANÇAS 

 

Se você tiver sintomas da asma tais como tosse, chiado ou outros 

problemas de saúde, tais como os listados na Nota de Cautela, não 

faça o EXERCÍCIO 5. 

O exercício denominado “Passos” envolve uma necessidade de ar 

moderada a forte e é mais apropriado para crianças e pessoas que 

possam realizá-lo com facilidade. Os resultados desejados são obtidos 

de uma forma mais rápida através do exercício Passos, ou ao 

caminhar com uma contenção da respiração de longa duração, devido 

à grande falta de ar que é criada.  

 

Para realizar o exercício Passos, faça o seguinte: 

 Inspire e expire leve e brevemente; 

 Contenha a respiração, tapando o seu nariz;  
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 Caminhe por tantos passos quanto possível até sentir uma 

grande falta de ar;  

 Tente criar uma grande falta de ar, caminhando por tantos 

passos quanto possível, mas sem exagerar;  

 Quando resumir a respiração, respire só pelo seu nariz; a sua 

respiração deverá ser imediatamente acalmada;  

 Depois de completar o exercício Passos, a sua primeira 

respiração deverá ser maior do que o normal. Acalme sua 

respiração assim que possível, contendo a sua segunda e 

terceira respiração; 

 Você deverá ser capaz de se recuperar do exercício Passos 

após uma ou duas respirações. Se não conseguir, isso significa 

que a respiração fora contida por demasiado tempo.   
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Conte seus passos para obter a sua pontuação no exercício Passos, e 

compare cada dia atual  com o dia anterior, para que o seu progresso 

possa ser medido. Uma folha de registro é fornecida na parte de trás 

do manual para permitir que você registre seu progresso. 

Embora o exercício Passos esteja relacionado com a contenção da 

respiração até sentir uma grande falta de ar, ela não deve ser 

estressante.  
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Como todos os exercícios respiratórios, o exercício Passos deve ser 

praticado com o estômago vazio. Para as primeiras semanas, o seu 

objetivo é fazer 20 a 30 repetições por dia do exercício Passos. (Por 

exemplo, duas a três sessões, cada sessão com dez repetições do 

exercício Passos.)   

Além disso, esteja consciente da sua respiração durante o resto do dia.  

O objetivo é que a sua pontuação no exercício Passos, aumente em 10 

passos por semana. De vez em quando, você poderá alcançar um 

ponto de estagnação, mas, depois de algumas semanas, a sua 

pontuação aumentará de novo.  

Há alguns anos, eu correlacionei o número de passos que uma pessoa 

podia efetuar para a sua PC. Isso é exato para a grande maioria das 

pessoas. Por exemplo, uma criança ou adulto continuará tossindo de 

forma contínua e ter asma induzida por exercício até que consiga 

efetuar 60 passos de forma consistente. Os principais sintomas 

desaparecem quando a pontuação no exercício Passos é entre 60 e 80, 

mas um fator desencadeante pode produzir sintomas.  
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O objetivo é que você consiga fazer 100 passos enquanto contém a 

respiração. Isso requer semanas de trabalho, por isso, não espere 

realizar esse feito da noite para o dia. Realize o exercício Passos 

dentro dos seus limites e tenha cuidado para não exagerar. Se você é 

um asmático ou está tendo um ataque de tosse, não pratique o 

exercício Passos, pois ele irá interromper a respiração. Em vez disso, 

pratique a Contenção da Respiração. (EXERCÍCIO 6)  

Utilizando a tabela abaixo, você pode traçar seu progresso: 

 

Se sua PC for de 10 segundos, a sua pontuação no exercício Passos 

deverá ser entre 20 e 40 passos. Quando sua PC for de 40 segundos, a 

sua pontuação no exercício Passos deverá ser entre 80 e 100 passos 
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durante os 40 segundos de pausa. A comparação entre uma PC e o 

exercício Passos é mais exata para adultos do que para crianças.   

Qualquer coisa acima de uma PC de 40 ou uma pontuação de 100, no 

exercício Passos indica que não há sintomas da asma. 

Apenas realizar o exercício Passos não é suficiente, pois também é 

muito importante garantir uma respiração tranquila intercalada com 

períodos de necessidade de ar leve a moderada durante o dia.  
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EXERCÍCIO 6  

COMO PARAR UM ATAQUE DE TOSSE E CHIADO 

 

O vídeo gratuito desta secção está disponível  

em www.ButeykoDVD.com 

Este exercício é apropriado para todas as pessoas. É especialmente 

indicado para os idosos e para as pessoas com asma grave, enfisema 

ou qualquer uma das condições da Categoria 2, tal como mencionado 

na Nota de Cautela. Ele é muito útil durante ataques de pânico, 

estresse e crises de asma. Ele produzirá resultados semelhantes ao 

antigo exercício do saco de papel marrom, mas é muito mais seguro, 

pois os níveis de oxigênio são mantidos. 

O exercício Contenção da Respiração pode ser praticado muitas vezes 

ao  dia. Na verdade, um asmático grave ou pessoa com enfisema deve 

praticar esse exercício durante o dia inteiro. Ele é suave, apropriado 

para idosos e reduz os sintomas de forma drástica.  
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O exercício Contenção da Respiração reduz os sintomas (ataque). 

 

Contenha a respiração diversas vezes por 2 a 5 segundos. 

 Inspire, expire e contenha a respiração; 

 Contenha a respiração por 2 a 5 segundos. Não tente conter a 

respiração por mais de 2 a 5 segundos, pois só irá aumentar a 

respiração, o que pode agravar os sintomas. A contenção da 

respiração não deve ser maior do que metade da sua Pausa de 

Controle nesse momento. Por exemplo, se sua PC for de 4 

segundos, contenha a respiração apenas por 2 segundos; 

 Após cada contenção da respiração, respire normalmente por 

10 a 15 segundos. Não interfira com sua respiração;  

 Continue contendo a respiração levemente por 10 a 15 

segundos até que os sintomas desapareçam.  
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Em geral um ataque de asma, que é um período de dificuldade 

respiratória, não ocorre sem um aviso prévio. Na maioria das 

situações, a pessoa sentirá a obstrução gradual das vias respiratórias, 

um nariz cada vez mais congestionado e/ou o início de um chiado. 

Quando se sente os primeiros sintomas de um ataque, é muito útil 

começar imediatamente a praticar a contenção da respiração. 

MUITO IMPORTANTE: TOME SUA MEDICAÇÃO 

Os exercícios respiratórios só aliviam a asma quando são realizados 

durante a fase inicial dos sintomas. Se um ataque de asma estiver 

ocorrendo há mais de cinco minutos, ele será muito mais difícil de ser 

controlado  através de exercícios respiratórios, especialmente se a PC 

normal for inferior a 20 segundos.   

Cinco minutos após um ataque, tome a sua medicação. Se você 

estiver tendo um ataque grave, tome a sua medicação de imediato. Se 

você não estiver respondendo à sua medicação 5 minutos depois de 

tomá-la, consulte um médico imediatamente.  
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Muito Importante: Essas técnicas devem ser utilizadas em conjunto 

com o tratamento diário normal. Continue tomando a medicação 

preventiva sempre que necessário.   

Parte B. O exercício Contenção da Respiração costuma parar 

ataques de tosse. 

Um dos sintomas da asma é a tosse. Não há "tosse produtiva", como é 

comumente percebido. Toda a tosse é estressante para o corpo e pode 

causar vômitos, costelas quebradas e outros problemas. Se você 

quiser deslocar muco dos seus pulmões, pratique o EXERCÍCIO 1 ou 

6, dependendo do que mais lhe convier.  

Algumas pessoas são mais propensas a ter crises de tosse do que 

outras. O problema não é a tosse esporádica, mas um episódio de 

tosse que seja difícil de parar. Os ataques de tosse tendem a ser mais 

frequentes durante a noite ou de manhã. A tosse frequente danifica a 

respiração de uma forma drástica.  

Tenho trabalhado com centenas de pessoas que passam grande parte 

do seu dia tossindo e, para a grande maioria, a causa é a 

hiperventilação. Quando essas pessoas foram ensinadas a corrigir sua 
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respiração e aumentar a sua PC, a sua tosse fora eliminada. Não 

importa o tipo de tosse que você tem, esta que pode ser uma tosse 

úmida ou seca e ocorrer no meio da noite, ao falar ou durante 

qualquer outra atividade. Em todos os casos, a frequência e a duração 

da tosse deverá melhorar à medida que a sua PC aumentar. Você irá 

tossir com frequência até que sua PC matinal seja de 20 segundos ou 

a sua pontuação no exercício Passos seja superior a 60. Você terá 

sintomas com um fator desencadeante até que a sua PC matinal seja 

de 40 segundos e/ou a sua pontuação no exercício Passos seja entre 

80 e 100.   

O Ciclo da Tosse 

Antes de tossir , você inspira muito ar e apenas depois que você tosse, 

resultando em uma expiração forçada de ar.  

Essa expiração forçada aumenta o volume respiratório, o que resulta 

em mais tosse. E o ciclo começa: outra inspiração de ar, mais tosse, 

outra expiração forçada e assim por diante. 
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Esse ciclo pode ser quebrado com a seguinte abordagem: 

 Tente suprimir sua tosse e não tossir. Você sentirá uma 

sensação de cócegas na garganta, mas, depois de um tempo, a 

vontade de tossir desaparecerá. Engolir ou conter a respiração 

ajudará a reduzir a sua vontade de tossir;  

 Não force o deslocamento  do muco dos seus pulmões. O 

muco protege as vias respiratórias e faz parte da defesa do seu 

organismo contra a perda de dióxido de carbono. Se forçar, 

sua respiração aumentará a produção de muco; 

 Em vez disso, reduza sua respiração ou contenha a respiração, 

e o muco aparecerá de forma natural devido à dilatação das 

suas vias respiratórias. Ele pode, então, ser engolido e 

inofensivamente dissolvido no ácido do estômago, ou pode ser 

cuspido se as circunstâncias o justificarem; 

 Se você precisar tossir, tente tossir apenas pelo nariz. 

O principal ponto a considerar é que a grande expiração e expiração 

forçada que constitui uma tosse só irão perpetuar o seu ciclo de tosse. 

Se você estiver consciente disso, poderá reduzir um ataque de tosse.  
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Lembre-se de que, quanto mais você tossir, mais precisará tossir.  

 

Contenha a respiração, conforme descrito acima, até que o ataque de 

tosse pare. Isso poderá demorar algumas horas, especialmente se a 

tosse for persistente. Você irá descobrir que esse exercício reduz 

significativamente a duração da sua tosse e também reduz a 

necessidade de tomar esteroides orais.  

Na minha clínica, tenho sido capaz de parar os ataques de tosse de 

muitos pacientes com esse exercício. É importante que você se 

esforce para tentar acalmar ou suprimir a tosse. Durante crises, 

contenha a respiração diversas vezes para controlar a tosse.  

Atenção: 

Semelhante a um ataque de chiado, se você estiver tendo um ataque 

grave, tome a sua medicação e/ou imediatamente consulte um 

médico.  
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CAPÍTULO 4 

ESTILO DE VIDA: SONO E DIETA 

 

O vídeo gratuito desta secção está disponível  

em www.ButeykoDVD.com 
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Sono 

Uma PC baixa (que reflete um grande volume respiratório) resulta em 

muitos dos sintomas abaixo. Quantos deles você sente?  

 Ronco; 

 Apneia do sono;  

 Interrupção do sono;  

 Pesadelos; 

 Sintomas de asma entre 03:00-05:00hrs  

 Necessidade de ir ao banheiro às 05h00 ou 06h00hrs;  

 Crianças molham a cama durante a noite;  

 A fadiga é sentida logo de manhã;  

 Boca seca;  

 Sintomas ao acordar: nariz entupido, chiado, tosse ou falta de 

ar.   

Dezenas de milhares de pessoas têm aplicado o Método Buteyko para 

ajudar a resolver problemas relacionados com o sono, tais como 

ronco, apneia do sono e insônia, ao longo dos últimos 50 anos. Não é 
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surpresa que esses mesmos problemas sejam muito comuns entre os 

asmáticos, pois a respiração pesada contribui de forma significativa. 

 

O ronco não é necessariamente originado por causa da restrição das 

vias respiratórias, mas sim por causa do aumento significativo do 

volume respiratório. O ronco vem em duas formas . A forma mais 

simples é a respiração pesada através da boca, que origina vibrações 

no palato mole. A segunda forma é a respiração pesada através do 

nariz, que origina turbulência na nasofaringe e orofaringe, causando a 

limitação do fluxo inspiratório.   

 

Esteja atento e ouça a respiração de uma pessoa que ronca de forma 

pesada, por exemplo. A respiração é mesmo pesada!  

 

A apneia obstrutiva do sono é a cessação da respiração durante o 

sono. Se uma pessoa estiver tendo mais de cinco apneias por hora, 

isso é denominado como clinicamente significativo. A respiração 

bucal e a respiração pesada representam a principal causa da apneia 

do sono. (Leia "Durma com Buteyko" por Patrick McKeown para 
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saber como aplicar o Método Buteyko para resolver distúrbios 

relacionados com o sono).  

 

Para eliminar a insônia, ronco e apneia do sono, garantir um sono 

tranquilo e profundo com uma respiração mais serena e ter mais 

energia ao acordar, aplique a seguinte solução: 

 

Solução: 

 Quanto maior for a sua Pausa de Controle, melhor; 

 Reduza a respiração com uma falta de ar tolerável, relaxando 

por 15 minutos antes de dormir. Isso garante um sono 

profundo e contínuo; 

 Não coma duas horas antes de ir dormir, pois a respiração 

aumenta nesse caso;  

 Um quarto fresco é melhor (mas não frio). É melhor não ter 

aquecimento central no seu quarto e que o seu edredom ou 

lençóis não sejam demasiado quentes. As temperaturas 

elevadas aumentam a respiração. Além disso, um quarto 

arejado é melhor para a saúde;  
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 Não durma de costas. Em vez disso, durma sobre seu lado 

esquerdo ou de barriga para baixo. Dormir com a barriga para 

cima é de longe a pior posição, pois não há qualquer 

resistência à respiração. O lado esquerdo é a posição preferida 

para respirar menos;  

 Certifique-se de que a sua boca está fechada à noite.  

 

Para ter uma boa saúde, NUNCA respire pela boca à noite. 
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Tapar a boca à noite 

Recomendamos que os adultos e as crianças mais velhas utilizem fita 

de papel para manter os lábios juntos. A fita de papel pode ser 

comprada na maioria das farmácias. Uma boa marca é 3M e um 

tamanho adequado é 2,5 centímetros. Aplique a fita na horizontal para 

cobrir a sua boca. Se você não conseguir colocá-la na posição 

horizontal, então a coloque na vertical. Antes de aplicá-la, dobre cada 

extremidade da fita para conseguir removê-la de forma mais fácil de 

manhã. Utilizar a fita à noite é imprescindível para dormir bem e 

significativamente melhorar os níveis de energia ao acordar. Na 

verdade, todos os sintomas listados acima serão reduzidos ou 

eliminados ao manter a boca fechada durante a noite. Tapar a boca 

não é adequado para crianças menores de cinco anos de idade. 

Se você beber grandes quantidades de álcool ou tiver náuseas, não é 

recomendável utilizar a fita à noite.  

É possível que algumas pessoas tenham um sentimento de pânico só 

de pensar em ter a sua boca tapada com fita adesiva. Para ajudar a 

superar esse problema, pode ser útil colocar a fita meia hora antes de 
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ir dormir. Esse deve ser o tempo suficiente para se acostumar com a 

fita e para superar qualquer nervosismo inicial. Para as primeiras 

noites, a fita será um incômodo e poderá se descolar durante a noite, 

mas pelo menos você a utilizará por algumas horas para respirar pelo 

nariz.  

Continue utilizando a fita até conseguir mudar para a respiração nasal 

durante a noite. A duração desse processo varia de acordo com cada  

pessoa. 

O que fazer quando seu nariz estiver congestionado 

Sintomas nasais leves 

Se seu nariz ficar ligeiramente congestionado antes de ir dormir, 

primeiro descongestione o nariz, completando o exercício de 

descongestão nasal e lavando o nariz com soro fisiológico, conforme 

descrito anteriormente. Enquanto você utilizar a fita, o seu nariz 

nunca ficará completamente congestionado. Se você estiver 

respirando profundamente durante a noite enquanto utiliza a fita, o 

seu nariz ficará parcialmente congestionado. Esse é o mecanismo de 

defesa do organismo para evitar o excesso de respiração. No entanto, 
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quando seu nariz ficar parcialmente congestionado, o nível de dióxido 

de carbono no seu organismo aumentará e isso ajudará a 

descongestionar o nariz. Se você continuar respirando de forma 

excessiva, o seu nariz ficará parcialmente congestionado de novo e 

isso aumentará o nível de dióxido de carbono, fazendo com que o seu 

nariz seja descongestionado. Lembre-se de que seu nariz apenas 

ficará completamente descongestionado, se você mudar para a 

respiração bucal. 

Sintomas nasais fortes 

Se você tiver uma congestão nasal forte, efetue o seguinte: 

 Pratique meia hora de respiração reduzida antes de dormir. Se 

o exercício Passos for adequado para você, 10 repetições serão 

suficientes;  

 Você também precisará lavar o nariz com sal marinho e água, 

tal como descrito anteriormente, e utilizar a fita para tapar a 

sua boca;  

 Outra aplicação necessária é utilizar tiras Breathe Right® ou 

de uma marca semelhante no seu nariz à noite;  
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 A fita ou as tiras não dão uma boa aparência, mas são 

essenciais para a sua saúde!  

As tiras Breathe Right® podem ser compradas na maioria das 

farmácias e são muito úteis para a congestão nasal. São tiras de 

plástico que, quando colocadas sobre a parte externa do nariz, dilatam 

as passagens nasais. Todavia, essas tiras são uma medida temporária. 

Com o passar do tempo, à medida que sua congestão nasal melhorar, 

você não terá mais de utilizá-las, pois conseguirá manter a sua boca 

fechada apenas com a fita.  

Você terá um sono muito melhor e excelentes níveis de energia ao 

acordar, em oposição à má sensação que a respiração bucal produz. 

Recapitulação da congestão nasal 

Reduza sua respiração meia hora antes de ir dormir. O exercício 

Passos é muito útil, se conseguir efetuá-lo. Caso contrário, pratique o 

exercício que melhor lhe convier.  

Lave o nariz com sal marinho e água.  
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Utilize tiras Breathe Right® ou similares, se a sua congestão nasal for 

grave.  

Utilize fita de papel na sua boca durante a noite. 

Alimentos 
 
Dois aspetos sobre alimentos. 

1. Todos os alimentos aumentam a respiração. Esteja ciente da 

quantidade de alimentos que você ingere. Simplesmente coma 

quando tiver fome e pare quando estiver satisfeito. 
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Se sua PC for inferior a 15 segundos, preste muita atenção à sua 

alimentação, mais precisamente à quantidade e qualidade dos 

alimentos que você come, pois os alimentos atrapalham a respiração 

de forma significativa. Quando você começar a conter a respiração, 

perderá muito do seu apetite, devido à alteração do seu metabolismo. 

Com a redução do apetite, você perderá peso de forma rápida e fácil. 

Esteja muito atento a essa perda de peso, pois em demasia poderá ser 

prejudicial à sua saúde. 

Para rapidamente aumentar sua PC, reduza a quantidade de alimentos 

que come. 

2. Os alimentos que mais aumentam a respiração são processados e 

"pesados", tais como a proteína animal. Esses alimentos devem 

ser limitados, por exemplo, açúcar, chá, café, pão branco, carne 

bovina, carne de porco e produtos lácteos.   
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Alimentos processados  

Na década de 1930 o Dr. Weston Price realizara um interessante 

estudo de grupos tradicionais, mais precisamente o que acontecia 

quando eles mudavam para uma dieta ocidentalizada de alimentos 

processados. Quando o povo gaélico, que vivera nas Hébridas, na 

costa da Escócia, mudara a sua dieta alimentar tradicional de 

alimentos do mar e aveia para a dieta modernizada de "pão branco, 

produtos de farinha branca, compotas, vegetais enlatados, sucos de 

frutas adoçados, geleias e confeitos", as crianças da primeira geração 

começaram a utilizar a respiração bucal e a sua imunidade contra as 

doenças da civilização reduzira de forma drástica. 1 

As dietas tradicionais fornecem pelo menos quatro vezes a exigência 

mínima de nutrientes, enquanto as dietas modernas não cumprem o 

requisito mínimo.  

O reconhecimento do fato de as crianças terem começado a utilizar a 

respiração bucal é significativo e ilustra a ligação entre a dieta 

moderna e a hiperventilação crônica. Com as crianças sentindo uma 

demanda maior para respirar de forma mais pesada, elas abriram a 
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boca para respirar, causando um grave impacto negativo sobre a sua 

saúde.  

Os alimentos processados são ácidos e formadores de muco. Ao 

longo da evolução, a nossa dieta era 95% alcalina e 5% ácida. Hoje 

em dia, o inverso representa a realidade; nossa dieta é 95% ácida e 

5% alcalina. Alimentos ácidos tais como leite e seus derivados, carne, 

pão, açúcar, cafés e chás são todos formadores de muco e acidificam 

o sangue. O organismo, na tentativa de manter o pH, estimula a 

respiração para remover o dióxido de carbono (o dióxido de carbono 

é ácido).  

Os alimentos alcalinos são a maioria das frutas, legumes e água. Eles 

são alimentos ideais para ter uma respiração saudável. Tenha cuidado 

com as frutas cítricas, pois os asmáticos podem ser intolerantes. 

Intolerâncias alimentares 

Se você consumir alimentos para os quais não tem tolerância, poderá 

reduzir a sua Pausa de Controle. As intolerâncias alimentares mais 

comuns dos asmáticos são chocolate, leite, ovos, queijo e creme, 

trigo, cítricos e vinho tinto.  
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Na minha experiência, o pior criminoso é o chocolate, mas, 

infelizmente, os asmáticos parecem adorá-lo. Os sintomas podem não 

ocorrer imediatamente depois da ingestão de chocolate, mas ocorrem 

no mesmo dia ou no dia seguinte. Se você tiver um desejo de comer 

chocolate, isso é um sinal de que tem uma deficiência do mineral 

magnésio. Tomar citrato de magnésio durante dois meses eliminará os 

seus desejos. Além disso, o citrato de magnésio é um broncodilatador 

natural e um mineral muito útil para resolver problemas bronquiais. 

Se você precisar de esteroides por via oral, é essencial que tome um 

suplemento de magnésio, assim como cálcio. A presença de magnésio 

é vital para assegurar a utilização de cálcio.  

Para determinar as intolerâncias alimentares, preste atenção aos 

alimentos que fazem com que o seu peito fique apertado. Por 

exemplo, seu peito fica apertado ou você produz quantidades infinitas 

de muco depois de tomar um copo de leite ou alguns copos de vinho 

tinto?  

Os sintomas podem não ocorrer imediatamente depois de consumir o 

alimento intolerante, mas podem ocorrer no dia seguinte. Esses 

mesmos alimentos afetam a sinusite. Se você aprecia um copo de 
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vinho tinto ou uma barra de chocolate, se pergunte se vale a pena o 

aperto que depois sente no seu peito? 

Em minha opinião, a partir da observação de milhares de asmáticos, 

cerca de 50% são intolerantes aos produtos lácteos. Para evitar o risco 

de osteoporose, beba bastante água, faça exercícios de levantamento 

de pesos, caminhe, corra etc. e coma muitos vegetais verdes. Essa é a 

forma como os residentes em países com baixo consumo de leite (tais 

como a China) previnem a osteoporose. Na verdade, os ossos frágeis 

são mais comuns nos países ocidentais, onde há um grande consumo 

de leite, em comparação com aos  países orientais. Os animais 

selvagens não têm qualquer problema com a osteoporose e nenhum 

deles bebe leite após o desmame. Como você pensa que os animais 

selvagens se previnem contra a osteoporose? 

Pausa de Controle (PC) e Dieta 

Uma boa dieta, que deve incluir frutas, legumes, peixe, frango, 

mingau e água, ajuda a aumentar a Pausa de Controle. Os alimentos 

crus ajudam mais a respirar do que os alimentos cozidos.  
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Uma dieta pobre, que é composta de alimentos altamente processados 

e ricos em proteínas, e de alimentos aos quais você é intolerante, 

contribui para respirar de forma excessiva e, por conseguinte, para 

reduzir a sua PC. Os alimentos processados, que geram maiores 

margens de lucro, são frequentemente os mais anunciados. 

Frequentemente quanto mais estes alimentos são anunciados, mais 

eles são processados. Esteja atento a anúncios de produtores de 

cereais populares com um excesso de chocolate e açúcar, mas com 

pouco valor nutritivo, pois visam bombardear as crianças inocentes 

com os seus produtos.  

Além de comer alimentos saudáveis, tente beber uma quantidade 

suficiente de água por dia. A necessidade de beber água depende de 

muitos fatores, inclusive da temperatura exterior, quantidade de 

exercício físico e dieta. A cor da sua urina é provavelmente o melhor 

indicador de como você está hidratado. Em geral a urina deve ter uma 

cor clara. Se a cor for escura, isso é um sinal de que você deve 

aumentar a ingestão de água.  

Esteja atento à sua respiração enquanto come e bebe, pois é comum 

respirar em demasia nesses momentos. Mantenha a respiração calma 
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e somente via nasal, inclusive durante as refeições. Tenho a certeza 

de que os seus convidados também ficarão mais felizes!  

Portanto, uma boa dieta e a respiração reduzida são ideais para 

controlar a asma de forma eficaz.  

  

126 



CAPÍTULO 5 

COMO ADAPTAR O MÉTODO BUTEYKO ÀS SUAS 

NECESSIDADES 

O vídeo gratuito desta secção está disponível  

em www.ButeykoDVD.com 

"Saber que mesmo uma vida respirara de forma mais fácil 

porque você vivera - isso é um sinal de sucesso."  

Ralph Waldo Emerson 1803-1882  
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O curso de ação mais apropriado para você depende da condição atual 

da sua saúde e dos exercícios que você costuma fazer. 

Se você:  

A.  Não está bem, é idoso ou tem uma PC inferior a 10 

segundos, então:  

 Respire pelo nariz em todos os momentos, inclusive à noite;  

 Você terá menos sintomas se dormir em uma posição vertical; 

 Se você respirar pesada e continuamente enquanto dorme por 

seis a sete horas, manterá uma PC baixa. Portanto, defina um 

despertador para quebrar o seu sono a cada duas a três horas. 

Quando acordar durante a noite, contenha a respiração várias 

vezes para ajudar a manter a sua respiração sob controle;   

 Tente respirar de forma calma em todos os momentos; 

 Evite falar em excesso ou fazer atividades que possam 

aumentar a respiração;  

 Coma alimentos de forma moderada e saudável; 

 Nunca se esforce durante o exercício físico além do ponto em 

que você possa perder o controle da sua respiração. Por 
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exemplo, levante-se da cama devagar e caminhe com cuidado 

até o banheiro, ou para fora do quarto. Ao subir escadas, dê 

um passo de cada vez e descanse sempre que necessário; 

 Pratique o Exercício 6 (Contenção da Respiração) durante 

todo o dia e pratique a respiração reduzida com uma leve a 

moderada falta de ar. Por exemplo, pratique duas mil 

contenções da respiração por blocos de cinco minutos várias 

vezes ao longo do dia (você não tem de contar cada contenção 

da respiração, mas tente fazer o máximo possível). Quanto 

mais graves os seus sintomas, mais contenções da respiração e 

respiração reduzida devem ser realizadas;  

 Reduza sua respiração por 30 minutos no início da manhã 

(para inverter a sua respiração ofegante da noite anterior), 30 

minutos durante o dia e 30 minutos antes de dormir (para 

ajudar a sua respiração durante o sono); 

 Caminhe calmamente todos os dias com a boca fechada.  

Os benefícios que você recebe dependem dos seus esforços.  
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B.  É uma criança ou adolescente, então:  

 Utilize o exercício de descongestão nasal se o seu nariz ficar 

congestionado; 

 Mantenha a boca fechada em todos os momentos; 

 Faça o exercício Contenção da Respiração quando tiver tosse 

ou chiado; 

 Quando você não tiver sintomas, pratique 20 a 30 repetições 

do exercício “Passos” por dia. O ideal é que o repita 10 vezes 

antes do café da manhã, 10 vezes durante o dia e 10 vezes 

antes de dormir; 

 Mantenha um registro da sua pontuação no exercício “Passos” 

e tente aumentá-la em 10 a cada semana; 

 Esteja ciente do conceito de respiração reduzida e mantenha a 

sua respiração calma 24 horas por dia, 7 dias por semana;  

 Pratique o Exercício 2B de respiração reduzida; 

 Contenha a respiração várias vezes durante o exercício físico.  

Se um filho seu conseguir fazer 80 a 100, no exercício “Passos”, faça 

com que ele efetue repetições suficientes para manter esse número. 

Por exemplo, depois de algumas semanas, o seu filho poderá 
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conseguir fazer 100 passos. A pontuação no exercício Passos deve 

aumentar em 10 a cada semana, com o objetivo de alcançar uma 

pontuação de 80 a 100 passos. 

Um exemplo do progresso de uma criança no exercício “Passos” deve 

ser o seguinte: 

Semana 1: 26 Passos 

Semana 2: 35 Passos 

Semana 3: 47 Passos 

Semana 4: 60 Passos 

Semana 5: 69 Passos 

Semana 6: 80 Passos 

Semana 7: 80 Passos  

Semana 8: 70 Passos 

Semana 9: 80 Passos 

Semana 10: 100 Passos 
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É relativamente fácil manter uma pontuação elevada no exercício 

Passos depois de a mesma ter sido alcançada. Isso depende de quão 

ciente o seu filho está em relação à sua respiração. Se, por exemplo, 

seu filho não estiver muito ciente da sua respiração e frequentemente 

suspirar, tiver uma respiração ruidosa, respirar pela boca ou respirar 

em excesso ao longo do dia, a sua pontuação no exercício “Passos” 

dificilmente aumentará. Nessa situação, o melhor é continuamente 

lembrar seu filho sobre "RSC" (Respirar Sempre Corretamente). 

Se você notar que a pontuação do seu filho no exercício “Passos” está 

diminuindo, é necessário utilizar mais tempo para praticar durante o 

dia. Lembre-se de que, se a pontuação no exercício “Passos” cair 

abaixo de 60, todos os sintomas da asma começarão a aparecer de 

novo.  

Outro conselho muito útil é o de realizar a contenção da respiração 

durante o exercício físico. Por exemplo, seu filho pode estar contendo 

a respiração enquanto está a pé, em um trampolim, correndo, fazendo 

equitação ou realizando qualquer outro exercício físico. Ao fazer 

exercício, seu filho deve tentar conter a respiração por tanto tempo 
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quanto possível, mas não de forma forçada. No final da contenção da 

respiração, ela deverá ser acalmada da forma mais rápida possível.  

Se você não conseguir explicar o conceito de respiração reduzida e o 

exercício “Passos” ao seu filho, o meu livro infantil "ABC to be 

Asthma Free" (Livre da Asma) é muito útil para ensinar os exercícios 

às crianças através da narração. É um livro de histórias colorido, que 

qualquer criança pode ler para compreender o programa.   

Se você: 

C.  É um adulto com um estilo de vida muito ocupado, então:  

 Reduza sua respiração a partir do momento em que você 

acordar. Por exemplo, enquanto estiver deitado na cama, por 

alguns minutos, reduza a sua respiração e crie uma 

necessidade de ar; 

 Enquanto você estiver no chuveiro, contenha a respiração e 

crie uma boa necessidade de ar;  

 Reduza sua respiração enquanto você estiver dirigindo para o 

trabalho;  
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 Enquanto você anda do seu carro para o trabalho, pratique a 

contenção da respiração;  

 Se você andar para seu trabalho, pratique a contenção da 

respiração por breves e longos momentos; 

 Faça uma caminhada por 20 minutos durante a sua pausa para 

o almoço. Pratique a contenção da respiração, tantas vezes 

quanto possível, durante a caminhada;  

 Realize 20 repetições do exercício Passos por dia, se você não 

tiver qualquer contraindicação. (Por favor, consulte a Nota de 

Cautela.) 

 Quando voltar do trabalho, reduza a sua respiração antes de 

sair do seu carro, enquanto assiste à televisão, lê um livro... 

Idealmente, utilize um total de 90 minutos por dia para reduzir a sua 

respiração e fazer diversos exercícios físicos. Os melhores momentos 

para reduzir sua respiração são imediatamente depois de acordar, 

durante o dia e imediatamente antes de ir dormir.  

Preste muita atenção à sua respiração para aumentar a sua PC por um 

tempo extra de 4 segundos por semana. Se sua PC não estiver 

aumentando por semana, preste mais atenção à sua respiração ou 
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realize exercícios de maneira formal, alocando tempo suficiente para 

os mesmos por dia.  

Há alguns anos, havia um carpinteiro em uma das minhas clínicas que 

acreditava estar demasiado ocupado e impaciente para fazer qualquer 

um dos exercícios. Portanto, lhe solicitei que reduzisse sua respiração 

quando estivesse se conduzindo para o trabalho, que contivesse a sua 

respiração enquanto se deslocasse para o local de construção, subisse 

andaimes, cortasse um pedaço de madeira etc. e, claro, que 

mantivesse a sua boca fechada em todos os momentos. Além disso, 

lhe pedi que reduzisse a sua respiração enquanto estivesse assistindo à 

televisão e sempre que possível ao longo do dia. 

Quando o carpinteiro voltara uma semana depois, a sua PC tinha 

subido de 12 para 23 segundos e a sua tosse tinha desaparecido.  
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VOCÊ TEM DUAS OPÇÕES 

Ter uma PC alta 

OU 

Combater seus sintomas para o resto da sua vida.  

Faça a escolha certa. Lute pela sua vida! 

 

Com quanto progresso você deve contar? 

Seu progresso depende da forma como você está atento à sua 

respiração ao longo do dia. Quanto mais atenção você aplicar à 

correção da sua respiração e aumentar a sua PC, melhor será o seu 

progresso. 

Lembre-se: 

Se sua PC aumentar, a sua saúde melhorará; 

Se sua PC diminuir, a sua saúde piorará. 
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Há apenas duas maneiras de aumentar a sua PC: 

1) Reduzindo sua respiração;  

2) Aumentando sua atividade física (cuidado se a sua PC for 

baixa). 

Em geral, as pessoas fazem um grande progresso no decorrer das 

primeiras semanas. Isso é intercalado por dias melhores e dias piores. 

Com o tempo e com a continuidade dos exercícios, os dias melhores 

aumentarão em número. Os dias piores são semelhantes à sua asma 

antes de ter iniciado o programa da Clínica Buteyko. Se você tiver 

muitos “dias piores” consecutivos, utilize tanto tempo quanto possível 

para reduzir a sua respiração. Utilize o exercício Contenção da 

Respiração e o realize cerca de 500 vezes por dia. No início, muito 

tempo deverá ser investido, mas o tempo aplicado trará os resultados 

que você pretende.  

Embora essa abordagem seja relativamente rápida, não é uma cura 

milagrosa. Os sintomas que você sente dependem da sua PC. Se você 

compreender o conceito de respiração correta e conseguir aplicá-lo, a 

sua PC aumentará cerca de 3 a 4 segundos por semana.  
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Enquanto sua PC for inferior a 20 segundos, os seus sintomas de 

asma estarão presentes todos os dias. Se sua PC matinal for entre 20 e 

40 segundos, você poderá sentir sintomas de asma devido a um fator 

desencadeante. Se você conseguir manter uma PC de 40 segundos 

durante seis meses, não produzirá qualquer sintoma.  

A intensidade dos sintomas é proporcional à sua PC. Com o aumento 

da sua PC, os seus sintomas diminuirão. Portanto, não perca a 

esperança se você tiver sintomas. Eles serão inevitáveis, se a sua PC 

for baixa. Continue com a respiração reduzida e os vários exercícios 

deste livro.   

Depois de algumas semanas praticando os exercícios e com uma PC 

de talvez 20 segundos, você poderá alcançar um ponto de estagnação 

da sua condição e PC. Isso pode acontecer independentemente da 

quantidade de tempo que você aplicar nos exercícios de respiração 

reduzida. A melhor maneira de aumentar sua PC de 20 para 40 

segundos é realizar exercícios físicos. Se sua Pausa de Controle não 

estiver melhorando, reduza a ingestão de alimentos também. Isso irá 

aumentar sua PC de uma forma mais rápida.   
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Fatores desencadeantes da asma tais como pelos de animais, 

congestão nasal, clima frio, fumaça de cigarro, clima úmido, ácaros 

da poeira, exercício físico, riso, mofo, pólen, poluição e cheiros fortes 

não são a causa da sua asma. Eles são apenas fatores desencadeantes. 

Se sua respiração for correta e você tiver uma PC alta e uma boa 

oxigenação dos tecidos e órgãos, os fatores desencadeantes não serão 

um problema. 

Como você deve saber, os sintomas da asma incluem falta de ar, 

chiado e tosse. Cada sintoma aumenta o volume respiratório e a 

respiração pesada realimenta a condição. Um círculo vicioso se 

segue, pois quantos mais sintomas, mais pesada a respiração, e quanto 

mais pesada a respiração, mais sintomas. Por essa razão, é melhor 

evitar os fatores desencadeantes da asma, se a sua PC for baixa.    

Há um número muito pequeno de pacientes que me disseram que 

estão reduzindo sua respiração, mas sem fazer qualquer progresso. 

Sua PC não aumenta e eles não conseguem melhorar sua condição 

asmática. Quando ouço isso, me esforço sempre para descobrir o 

motivo. Depois de me reunir com eles de novo, observo a pessoa 

respirando enquanto caminho com ela. É sempre uma respiração 
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pesada e consigo ouvir a sua respiração. O problema é que eles nem 

sequer estão conscientes disso. Portanto, tente estar sempre muito 

atento à sua respiração. Se você não estiver atento, o seu progresso 

será mínimo. 

O Método Buteyko funciona para qualquer pessoa? 

A correção da respiração tem uma taxa de sucesso de 90%. Esse é um 

valor notoriamente elevado, considerando que é totalmente baseado 

no trabalho efetuado pelo paciente. Nenhuma terapia tem uma taxa de 

sucesso de 100%, nem mesmo os medicamentos mais bem-sucedidos. 

As pessoas que compreendem o conceito de hiperventilação crônica e 

o aplicam conseguem progredir. Atualmente tenho recebido e-mails 

de muitas pessoas de todo o mundo que fizeram progressos muito 

bons através do meu livro "Asthma Free Naturally" (Tratando a Asma 

Naturalmente).  

A correção do volume respiratório não é apenas ideal para o 

tratamento da asma. Todos os órgãos e tecidos, inclusive o cérebro, 

receberão muito mais oxigênio. Os níveis de energia aumentam, você 

se sente muito mais calmo, a sua concentração é melhorada, a sua 
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capacidade de fazer exercícios físicos melhora de forma significativa, 

e os seus vícios diminuem devido à normalização do seu 

metabolismo.  

Independentemente do nosso passado, toda gente quer se sentir bem e 

ter muita energia para obter o máximo da vida.  

Ter uma PC baixa é apenas uma meia-medida, pois ela culmina em 

problemas de concentração, fadiga, estresse, tosse, chiado, falta de ar 

e ansiedade para muitas pessoas, para não mencionar o efeito que a 

hiperventilação crônica tem em condições mais graves, tais como 

pressão arterial, angina, diabetes e etc. 

Conclusão 

Ao ler este livro, você está dando o primeiro passo para mudar sua 

condição asmática para sempre. Será necessário algum tempo, mas 

seja paciente. Você precisará de determinação, seja perseverante. 

Você precisará estar muito atento, portanto, esteja a todo instante 

ciente da sua condição.  
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É frequente me espantar com as diversas terapias e tratamentos que 

afirmam tratar a asma. Na minha experiência, nenhuma delas origina 

os resultados que você pode conseguir através das informações 

contidas neste livro. Além disso, não é a poluição, a teoria da higiene, 

a margarina, as árvores, os vermes ou outros fatores que causam a 

asma. É a hiperventilação crônica que causa a asma. Todavia, você 

não tem de acreditar na minha palavra; corrija a sua respiração e veja 

o que acontece!  

O conteúdo deste livro desafia a explicação de por que as Sociedades 

de Asma, Associações de Pulmão e a Iniciativa Global Contra a Asma 

não descobriram até o momento  a ligação entre a hiperventilação 

crônica e a asma. Minha intuição sugere que a parceria comercial 

entre as empresas farmacêuticas e as Sociedades de Asma pode 

explicar a relutância contínua para investigar um método não 

farmacológico de sucesso que não utilize medicamentos. As empresas 

farmacêuticas têm bilhões de dólares à sua disposição para manter 

todos os participantes monetariamente satisfeitos. Além disso, 

médicos e fisioterapeutas dedicados a tratar doenças respiratórias são 

principalmente treinados em intervenção médica e, por conseguinte, 
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não têm conhecimento de outra maneira de tratar as ditas doenças 

respiratórias. Além disso, muitos desses "especialistas" assistem a 

conferências sobre asma em todo o mundo, que são patrocinadas por 

empresas farmacêuticas. Talvez seja um caso de "quem paga o 

flautista dá o tom?" Isso é repugnante, verdade seja dita, pois é à 

custa de milhões de crianças e adultos em todo o mundo. 

Até o momento, eu nem sequer estou ciente de qualquer Sociedade de 

Asma que incentive seus membros a adotar a respiração nasal. A 

respiração nasal não só faz sentido, mas é baseada em evidências 

fisiológicas sadias. Todos os livros de medicina descrevem o nariz 

como uma parte fisiológica que desempenha um papel preponderante 

na filtragem de germes, bactérias e fatores desencadeantes da asma 

que existem no ar. Além disso, é evidente e reconhecido que a boca 

não é tão eficaz no condicionamento do ar que entra através das vias 

respiratórias.  

A defesa da respiração nasal não precisa de provas. Nossa evolução 

de mais de dois milhões de anos deve ser uma evidência suficiente da 

importância da respiração nasal. A Mãe Natureza nos proporcionara 

um nariz, por isso, devemos utilizá-lo! 
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Vou terminar com um apelo à Iniciativa Global Contra a Asma e às 

Sociedades de Asma em todo o mundo que examinem de forma 

objetiva a ligação entre a hiperventilação crônica e a asma. Se o 

fizerem, darão um passo verdadeiramente significante.  

 

 "Uma nova verdade científica não triunfa porque convence seus 

oponentes sobre um determinado assunto, mas sim porque os seus 

oponentes eventualmente morrem e uma nova geração familiarizada 

cresce." 

Max Planck 1 
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APÊNDICE 1 

MEDICAÇÃO PARA A ASMA; ESTEJA CONSCIENTE 

 

A medicação é muito importante para o controle da asma. As 

seguintes informações sobre medicação são baseadas em questões 

regulares que eu tenho recebido de usuários interessados. O primeiro 

ponto que eu gostaria de abordar é que, em nenhuma circunstância, 

você deve alterar ou reduzir sua medicação prescrita, sem primeiro 

consultar o seu médico. 

A medicação pode ser dividida em dois grupos principais: medicação 

de alívio (broncodilatadores) e medicação de prevenção (esteroides).  

Medicação de Alívio  

A medicação de alívio pode ser de curta ou longa ação, e é vendida 

em inaladores com uma cor cinza, verde ou azul. Os inaladores de 

alívio de curta ação só devem ser tomados quando necessário e têm 

uma duração de 3 a 4 horas. A medicação de alívio de curta ação 

comumente prescrita (que contêm Albuterol ou Salbutamol) é o 

Aerolin. 



Os inaladores de alívio de longa ação, tais como Serevent, Spiriva, 

Oxis e Foradil, são tomados em horários regulares e têm uma duração 

de cerca de 10 horas. 

Medicação de Prevenção 

A medicação de prevenção é predominantemente baseada em 

esteroides e deve ser tomada de forma regular e segundo as instruções 

do médico. A medicação de prevenção é vendida em inaladores de 

cor vermelha, marrom ou laranja. A medicação de prevenção 

comumente utilizada é Flixotide, Azmacort, Becotide, Pulmicort, 

Qvar, Flovent, Asmanex e Aerobid.   

Medicação de Combinação 

Os inaladores de combinação contêm dois tipos diferentes de 

medicação para a asma. Por exemplo, o inalador Advair contém o 

medicamento de prevenção Flixotide e o medicamento de alívio de 

longa ação Serevent. Outro inalador de combinação popular é o 

Symbicort, que contém o medicamento de prevenção Pulmicort e o 

medicamento de alívio de longa ação Formoterol. 
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Medicação que ataca células específicas 

Os modificadores de leucotrienos são comprimidos orais que atacam 

células específicas envolvidas na inflamação. Eles são novas formas 

de medicamentos. Exemplos incluem: Singulair, Accolate e Zyflo.  

Instruções para consultar seu médico, para que a sua medicação 

seja devidamente avaliada  

Ao longo dos anos, eu tenho observado milhares de asmáticos 

reduzindo ou eliminando a necessidade de tomar medicação, 

simplesmente seguindo as instruções contidas neste livro. A 

medicação prescrita deve ser somente alterada pelo seu médico.  

Antes que seu médico avalie a sua medicação para a asma, é 

necessário seguir os seguintes critérios: 

1)  Sua Pausa de Controle tem sido superior a 20 segundos nas 

últimas quatro semanas; 

2)  Você não teve qualquer necessidade de tomar medicação de alívio 

de curta ação nas últimas quatro semanas; 
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3)  Você não teve sintomas da asma nas últimas quatro semanas. 

Sua medicação para a asma nunca deve ser completamente parada de 

uma só vez. Isso é extremamente perigoso. Em vez disso, a 

medicação para a asma deve ser gradualmente alterada segundo a 

condição do paciente. 

A medicação para a asma aumenta a PC, por isso, cada vez que a sua 

medicação é um pouco reduzida, a PC diminui. Portanto, é necessário 

ter uma PC de pelo menos 20 segundos antes que quaisquer 

mudanças sejam feitas à sua medicação. Por exemplo, se sua PC for 

de 13 segundos e você quiser reduzir sua medicação, a sua PC poderá 

cair para menos de 10 segundos, resultando em asma muito instável.   

Também é necessário que aumente sua PC para 20 segundos antes de 

prosseguir de uma fase para outra (três fases são descritas abaixo). Só 

quando você tratar sua hiperventilação crônica é que conseguirá 

reduzir a necessidade de tomar medicação de prevenção.  

As fases abaixo dependem da medicação que você toma. Por 

exemplo, se você só pode tomar um medicamento de prevenção, 

prossiga para a terceira fase. Se você estiver tomando Singulair e 
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Advair ou algo semelhante, precisará começar na primeira fase. Se 

você estiver tomando esteroides por via oral, as seguintes fases não 

serão aplicadas. Em vez disso, visite seu médico para fazer uma 

avaliação, mas só se você tiver alcançado uma PC de 20 segundos (no 

mínimo) nas últimas quatro semanas.  

FASE 1 

Se você não tiver sintomas da asma, nem a necessidade de tomar 

medicação de alívio, e a sua PC for superior a 20 segundos durante 

quatro semanas, consulte o seu médico e peça para:  

 Reduzir ou parar de tomar medicamentos suplementares.  

FASE 2 

Antes de prosseguir para a segunda fase, espere até que não tenha 

quaisquer sintomas da asma, que não tenha a necessidade de tomar 

medicação de alívio e que a sua PC seja superior a 20 segundos 

durante quatro semanas, antes de consultar o seu médico e pedir para:  

 Mudar o medicamento de alívio de longa ação, por exemplo, 

de Serevent para Aerolin ou Bricanyl;  
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 Mudar de inaladores de combinação, que contêm 

medicamentos de prevenção e de alívio de longa ação, para 

um medicamento de prevenção de curta ação em separado.  

Com uma PC superior a 20 segundos durante quatro semanas e 

nenhum sintoma da asma, você terá muito menos necessidade de 

tomar medicação de alívio. No entanto, inaladores de combinação tais 

como Advair (Seretaide) e Symbicort contêm um analgésico muito 

forte. Como eles são combinados, você não conseguirá alterá-los de 

acordo com as suas necessidades e, por conseguinte, poderá acabar 

tomando medicação de que não precisa. A recomendação, portanto, é 

que consulte seu médico e lhe peça para dividir o seu inalador de 

combinação em um medicamento de prevenção e de alívio de curta 

ação. Por favor, observe o exemplo abaixo:  

Substituir Advair ou Seretaide por Flixotide e Ventolin; 

Substituir Symbicort por Pulmicort e Ventolin.  
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FASE 3  

Nesta fase, a sua medicação será composta de medicação de 

prevenção e medicação de alívio de curta ação. Antes de prosseguir 

para a terceira fase, espere até que não tenha sintomas da asma, que 

não tenha a necessidade de tomar medicação de alívio e que a sua PC 

seja superior a 20 segundos durante quatro semanas, antes de 

consultar o seu médico e lhe pedir para parar de tomar a sua atual 

medicação de prevenção e começar a tomar uma que você realmente 

precise. 

A orientação em relação à redução da medicação de prevenção é que 

a dosagem nunca deve ser reduzida em mais de um quarto de uma só 

vez. Sempre que sua medicação de prevenção tiver de ser reduzida, 

espere até que a sua PC seja de 20 segundos durante quatro semanas, 

que você não tenha a necessidade de tomar medicação de alívio e não 

tenha sintomas antes de consultar o seu médico, antes de efetuar uma 

redução ainda maior.  

Um exemplo de uma redução de 1000 mcg por dia para 0 mcg por dia 

deve ser o seguinte: 

1.000 – 800 – 600 – 500 – 400 – 300 – 200 – 100 – 0. 
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Sempre que uma redução tiver de ser feita, reduza a sua respiração e 

espere até que a sua PC seja aumentada para 20 segundos durante 

quatro semanas.  

Você conseguirá manter sua falta de necessidade de tomar medicação 

de prevenção de modo permanente quando conseguir ter uma PC de 

40 segundos durante seis meses. Seus principais sintomas 

desaparecerão quando a sua PC for de 20 segundos, mas um fator 

desencadeante poderá produzir sintomas.  

Continue tomando a medicação de alívio de curta ação pelo tempo e 

nas horas determinadas, sem falhar. 

Quando é que você deve aumentar a ingestão de esteroides 

inalatórios? 

Embora seja benéfico alterar sua medicação com o seu médico 

enquanto a sua condição melhora, é ainda mais importante se 

certificar de que você tem esteroides suficientes quando a sua PC for 

baixa, ou quando tiver dificuldades respiratórias crônicas.  
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Se sua PC for inferior a 10 segundos e/ou você precisar utilizar 

Ventolin por mais de três vezes, isso será um sinal de que você pode 

ter uma insuficiência de esteroides.  

Outra indicação de uma deficiência de esteroides é se você tiver uma 

pulsação em repouso de 100 batimentos ou mais por minuto, ao longo 

de um período de 24 horas. Nesse caso, é aconselhável consultar seu 

médico para que seja reavaliada a sua medicação à base de esteroides.  

Se assim for, será difícil corrigir sua respiração e aumentar a sua PC, 

pois a necessidade de respirar será muito forte. Nessa situação, o ideal 

é consultar seu médico para que a sua medicação seja reavaliada. 

Estamos informados sobre os diversos medicamentos para a 

asma? 

Ao longo dos anos, diversas questões foram suscitadas sobre 

medicamentos para a asma. Um inalador para a asma, chamado 

Fenoterol, que fora fortemente prescrito na década de 1970, causara a 

morte de milhares de asmáticos na Nova Zelândia e em outros países 

1-3. O Grupo de Pesquisa de Asma de Wellington, composto por 

Richard Beasley, Carl Burgess, Julian Crane e Neil Pearce, descobrira 
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pela primeira vez essa ligação surpreendente. No entanto, antes que 

sua descoberta fosse aceita, os seus resultados foram submetidos a 

grandes críticas e obstruções por parte do fabricante de Fenoterol, 

Boehringer Ingelheim, e de uma Força Tarefa Contra a Asma que 

consistia do então Professor de Medicina da Escola de Medicina de 

Wellington e três especialistas em doenças respiratórias.  

Boehringer se esforçara muito na organização de reuniões 

internacionais com especialistas em asma, cuidadosamente 

selecionados para defender o medicamento, e muita publicidade fora 

entregue à maioria dos médicos, farmacêuticos e repórteres de saúde 

na Nova Zelândia. A publicidade fora fornecida em diversos meios e 

continha informações “que alegadamente demonstraram uma falta de 

associação entre as vendas de Fenoterol e as mortes por asma”. 1 

Eventualmente, o Departamento de Saúde da Nova Zelândia tomara 

medidas, "restringindo severamente a sua disponibilidade, 

permitindo a realização de uma 'experiência em prevenção'. Essas 

ações de regulamentação, que efetivamente removeram o Fenoterol 

do mercado na Nova Zelândia, foram associadas a uma redução 

súbita e acentuada da mortalidade por asma, fornecendo mais 
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evidências do papel causal do Fenoterol na epidemia de mortes por 

asma na Nova Zelândia". 3 

Um artigo escrito pelo professor de Medicina Evan J Begg e 

publicado no New Zealand Medical Journal concluira o seguinte: "No 

final, esta fora uma vitória para Neil Pearce e seus colegas, e para as 

pessoas com asma, cujas vidas foram salvas. Fora uma perda para a 

Nova Força Tarefa Contra a Asma na Nova Zelândia, e para a 

Boehringer Ingelheim, cujos respetivos comportamentos foram 

condenáveis. Embora tenha sido razoável que eles questionassem 

uma nova descoberta, não é razoável a utilização de energia e 

dinheiro de forma agressiva para suprimir dados com implicações 

para a vida humana". 2 

Citações sobre atuais medicamentos para a asma: 

A asma existe há cerca de cinco mil anos, contudo: "Nos séculos XIX 

e XX, antes de 1920, a morte por asma fora considerada rara por 

muitas autoridades importantes". 4 
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Hoje em dia, somos confrontados com uma imagem totalmente 

diferente. A asma tem aumentado de forma exponencial nos últimos 

30 anos e tem tirado a vida de milhares de crianças e adultos por ano.  

Nos Estados Unidos, cerca de 3.816 pessoas morreram de asma em 

2004 e 3.857 em 2005. 5 No Reino Unido, 1.300 pessoas morreram 

em 2005. A nível mundial se estima que 180.000 pessoas morrem de 

asma por ano. 7 

Segundo o DATASUS do Ministério da Saúde do Brasil, em 2009 

ocorreram 160.000 internações por asma no país, constituindo-se na 

quarta causa de hospitalizações pelo Sistema Único de Saúde 

considerando-se todos os grupos etários. A prevalência global de 

asma no Brasil oscila em 10%, afetando 20 milhões de Brasileiros. 

Será que isso não aponta para o fato de haver algo errado com os 

tratamentos atuais? Ano a ano, a incidência de asma e a taxa de 

mortalidade resultante deveriam estar diminuindo. Apesar dos bilhões 

de dólares investidos na pesquisa sobre a asma, o oposto está 

acontecendo. É um reflexo muito pobre sobre as autoridades de asma 

em todo o mundo e dificilmente uma história de sucesso.  
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Eu não sou contra o uso de medicação, mas como alguém que sofrera 

de asma durante a maior parte da sua vida, me sinto muito 

decepcionado com a comunidade médica. Apesar de ter consultado 

muitos médicos na minha infância, todos eles nunca mefalharam em 

me informar sobre a respiração nasal ou sobre a prática de exercícios 

físicos simples para resolver a minha hiperventilação crônica. Se eu 

não tivesse descoberto esta abordagem aos meus 25 anos de idade, só 

Deus sabe como a minha condição asmática estaria nos dias de hoje. 

A medicação tem um papel muito importante, mas não menos 

importante é a correção da hiperventilação crônica!  

Além disso, diversos medicamentos modernos populares representam 

um motivo de preocupação, mas algumas pessoas leigas parecem 

estar cientes deles. Por exemplo, tratamentos com Advair (Seretide), 

Symbicort, Serevent e Singulair receberam severas advertências da 

Food and Drugs Administration (FDA) dos Estados Unidos.  

Mesmo com os melhores testes médicos científicos, os resultados são 

um pouco limitados, devido ao período de tempo e às amostras de 

populações envolvidas. Para satisfazer os acionistas, as empresas 

farmacêuticas precisam introduzir seus medicamentos no mercado da 
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forma mais rápida possível. A pergunta a fazer é: "Será que os testes 

de curta duração envolvendo um número relativamente pequeno de 

pessoas podem replicar e prevenir os resultados que irão surgir de 

milhões de pessoas que utilizam os mesmos produtos ao longo dos 

anos"? 

Abaixo apresento uma série de preocupações de especialistas em 

asma e da FDA sobre os medicamentos atuais. Todas as ligações à 

investigação descrita abaixo estão disponíveis em 

www.buteykoclinic.com 

Advair (também conhecido como Seretide) 

"Se removermos esses medicamentos do mercado, poderemos evitar 

4.000 mortes por ano", afirma Shelley Salpeter, uma professora de 

medicina clínica na Universidade de Stanford, que diz que o Advair 

como o Serevent devem ser removidos.” 8 Forbes News Magazine 
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Serevent; 

"O tratamento em longo prazo com ß2-agonistas inalados pode estar 

associado a uma deterioração do controle da asma, potencialmente 

devido a uma tolerância." 9 Chest Medical Journal. 

Salmeterol (ingrediente contido no Serevent, Advair e Seretaide) 

"Beta2-agonistas de longa ação, tais como Salmeterol, um dos 

ingredientes ativos em Advair Diskus, podem aumentar o risco de 

morte por asma. Portanto, ao tratar pacientes com asma, os médicos 

só devem receitar Diskus Advair a pacientes que não estejam sendo 

controlados de forma adequada com outros medicamentos de 

controle da asma (por exemplo, uma dose baixa a média de 

esteroides inalados), ou cuja gravidade da doença claramente 

garanta o início do tratamento com duas terapias de manutenção." 10   

Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos, Março de 

2006. 
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Symbicort 

"Em pacientes com asma, medicamentos LABA (Long Acting Beta 

Agonist) tais como Formoterol (um dos medicamentos em Symbicort) 

podem aumentar a probabilidade de morte por causa devido a 

problemas relacionados com asma. Em um estudo extensivo sobre a 

asma, diversos pacientes que utilizaram outro medicamento LABA 

morreram de problemas relacionados com asma em comparação com 

pacientes que não utilizaram o dito medicamento LABA. Converse 

com seu médico sobre o risco e os benefícios de tratar a sua asma 

com Symbicort." 11  

Food and Drug Administration (FDA), Outubro de 2007. 

Singulair 

"A FDA informara profissionais de saúde e pacientes sobre a 

investigação da Agência a respeito da possível associação entre a 

utilização de Singulair e distúrbios de comportamento/humor, 

suicidalidade (pensamento e comportamento suicida) e suicídio. 

Devido à complexidade das análises, a FDA antecipa que pode 

demorar até nove meses para concluir as avaliações contínuas. Após 
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a conclusão desta revisão, a FDA comunicará as conclusões e 

recomendações ao público." 12 Food and Drug Administration, 

Março de 2008. 
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APÊNDICE 2  

FAQs - Perguntas Mais Frequentes 

 

Por que meu treinador me diz para inspirar pelo nariz e expirar 

pela boca? 

Diversos mitos comuns são consagrados e entranhados na nossa 

cultura, mesmo que o seu motivo não seja conhecido. Acredita-se que 

a vantagem principal de inspirar pelo nariz e expirar pela boca seja a 

de livrar o corpo de toxinas acumuladas nos pulmões. No entanto, se 

a boca for mantida fechada em primeiro lugar, uma menor quantidade 

de toxinas entrará nos pulmões. Sabe-se que as partículas em trânsito 

pela boca que chegam aos alvéolos ficam lá durante 60 a 120 dias 

antes de serem removidas. A desvantagem de expirar pela boca é que 

se perde a umidade. Os cornetos dentro do nariz retêm a umidade 

para reduzir a desidratação. A respiração bucal, porém, não faz isso. 

 

Meu amigo não tem asma, mas a sua PC é de apenas 15 segundos. 

Por quê? 

Como você deve saber, a hiperventilação afeta qualquer órgão ou 

sistema em diferentes níveis. Algumas pessoas podem ter fadiga 

crônica, hipertensão arterial, ansiedade ou diversos outros problemas 

de saúde. Mesmo que seu amigo não tenha qualquer condição agora, 

ele poderá desenvolver uma nos próximos anos. Embora a asma seja 

uma das primeiras condições a ocorrer, também é facilmente revertida 

através da correção da respiração. 
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Meu amigo está apto fisicamente, mas sua PC é de apenas 15 

segundos. Por quê? 

Mesmo que seu amigo esteja apto, ele tem hiperventilação. É muito 

provável que sua aptidão possa melhorar através da correção da sua 

respiração excessiva. Costumo abordar essa questão através da 

seguinte analogia. 

  

Pessoa 1 - Nada por baixo de água por alguns instantes e fica com 

falta de ar; 

Pessoa 2 - Nada por baixo d’água por quatro ou cinco vezes a mais 

do que da Pessoa 1. 

 

Qual é a pessoa mais apta? 

A maioria das pessoas dirá que é a Pessoa 1. Você pode, então, 

afirmar que a Pessoa 1 tem uma PC baixa e a Pessoa 2 tem uma PC 

alta. 

 

Devo mudar minha medicação? 

Aconselhamos que não altere sua medicação de prevenção sem 

primeiro consultar seu médico. Recomendamos que primeiro tome 

medicação de alívio, tal como Aerolin, quando precisar dela. Sua 

medicação de alívio deve ser tomada quando você tiver sintomas, 

para lhe dar alívio. 
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Meu médico me diz para tossir muco. Por quê? 

Porque seu médico acredita que, ao forçar o seu corpo a tossir, o 

muco será excretado. No entanto, se você reduzir sua respiração, o 

muco será liberado através das suas vias respiratórias, sem qualquer 

esforço. Você também pode beber um pouco de sal marinho (1/4 de 

colher de chá) em água quente, pois isso tornará o muco mais fino. Se 

você forçar a tosse, exercerá uma pressão desnecessária sobre o seu 

coração e prejudicará a sua respiração, e isso é muito mais 

problemático do que a respiração ofegante (chiado). 

 

Como muitas pessoas atualmente tomam doses elevadas de 

medicamentos de prevenção será que elas conseguem reduzir seu 

consumo sem sofrer efeitos adversos, tal como os sujeitos que o 

conseguiram nos ensaios clínicos? 

Também haviam grupos controlados em ambos os ensaios. Esses 

grupos tinham asmáticos com a mesma idade e gravidade. Eles 

aprenderam técnicas convencionais de gestão da asma, tal como as 

realizadas por fisioterapeutas nos hospitais. O grupo de controle 

tivera uma melhoria insignificante dos sintomas e uma redução da 

necessidade de tomar medicação em ambos os ensaios. Se todos os 

sujeitos envolvidos no processo estivessem tomando uma dose de 

esteroides maior do que o necessário, o grupo de controle também 

teria tido uma redução da sua necessidade de tomar medicação. 
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Se me sinto bem ao respirar excessivamente, por que isso é 

considerado prejudicial? 

Se você pressionar um músculo e o relaxar em seguida, isso terá um 

efeito relaxante. Se você respirar excessivamente, estará expandindo  

a sua cavidade torácica e a relaxando. Essa contração é efetivamente 

relaxante. Porém, a respiração pesada também reduz os níveis de 

dióxido de carbono, o que aumenta a excitabilidade cortical. 

 

Preciso reduzir minha respiração durante o dia inteiro?  

Não durante o dia inteiro, mas tente reduzir a sua respiração por 

alguns minutos, sempre que possível. É útil que você esteja 

consciente da sua respiração durante o dia inteiro. Em média, você 

pode fazer vinte a trinta mil respirações por dia. Isso depende da sua 

PC. Esteja atento à sua respiração. É pesada, ruidosa e irregular, ou é 

calma, relaxada e suave? Sempre que você pensar sobre isso, reduza a 

sua respiração. Sempre que você sentir que está respirando 

pesadamente, pare de fazê-lo. 

 

Posso privar meu corpo de oxigênio ao respirar menos? 

É mais provável que você esteja privando seu corpo de oxigênio 

devido à hiperventilação. Você respirará pesadamente até que sua PC 

seja de 40 segundos, portanto, reduza a sua respiração até alcançar 

essa meta. Depois de 40 segundos, não será necessário continuar 

praticando a respiração reduzida.   
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Se eu encher meu quarto com dióxido de carbono, isso me 

ajudará? 

Isso é discutível. Em primeiro lugar, seu corpo somente tolera dióxido 

de carbono a um nível que o centro respiratório pode realisticamente 

tolerar. Se os níveis de dióxido de carbono forem maiores, você 

respirará de uma forma mais pesada para eliminar o excesso de 

dióxido de carbono. Alguns ensaios têm demonstrado aspectos  

benéficos com a inalação de uma maior quantidade de dióxido de 

carbono, mas outros não . 

 

Eu faço ioga e o meu instrutor tem me ensinado a respirar 

excessivamente. Por quê? 

Em alguns casos, vejo pessoas afirmando que sua asma piorou depois 

de fazerem exercícios respiratórios durante a prática de ioga. Parece 

que isso depende do instrutor. Se o seu instrutor incentivar a 

respiração pesada, saiba que isso não é bom para a sua asma. Se, por 

outro lado, o seu instrutor encorajar a respiração reduzida através da 

contenção da respiração, respiração suave e postura, então isso será 

muito benéfico. 
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Eu não tive qualquer melhora durante a semana. 

Eu sempre pergunto ao paciente se a sua PC tem melhorado. Se não, 

o que se segue é uma resposta apropriada:  

 

 Você não sentirá uma melhoria a menos que sua PC aumente 

mais de 5 segundos. Você precisa estar mais atento à sua 

respiração durante a semana.  

 Você respira pesadamente? Sua boca costuma estar fechada 

durante a noite?  

 Você costuma reduzir a sua respiração durante o dia?  

 Você respira corretamente durante a realização de exercício 

físico?  

 Como é seu estilo de vida?  

 Você costuma falar durante o dia inteiro? 

 

Falar durante o dia inteiro como forma de ganhar a vida é prejudicial, 

pois é também necessário respirar excessivamente durante o dia 

inteiro. Temperaturas quentes, alimentos processados, entre outros 

fatores, são causas da respiração pesada. Se você tem muitos fatores 

que lhe fazem respirar excessivamente, precisa reduzir a sua 

respiração sempre que possível para compensar, por exemplo, 

fazendo exercícios físicos. 
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Se eu fizer exercício físico, devo fazê-lo devagar e com a boca 

fechada? 

Sim, mas desta forma a qualidade do seu exercício físico com 

retenção de dióxido de carbono será melhor. Se sua PC for inferior a 

20 segundos, é muito importante que mantenha a sua boca fechada, 

ou respirará de forma excessiva. Quando a PC é superior a 20 

segundos, é provável que o aumento do dióxido de carbono seja 

maior do que a perda do mesmo. Você pode manter sua boca aberta 

quando a PC for alta. Há um risco de ataque quando a PC é baixa. 

Para determinar se você está fazendo exercício de forma correta, a sua 

PC deve aumentar em 25% após uma hora de exercício físico. 

 

Sinto uma necessidade constante de ar 

Isso acontece porque você deve estar respirando excessivamente, 

inclusive respirando excessivamente pelo nariz. À medida que sua PC 

aumentar, o seu volume diminuirá e a falta de ar idem. 

 

Preciso parar de fazer esporte até que corrija a minha 

respiração? 

Não necessariamente. Tente reduzir sua respiração durante a prática 

esportiva. Faça uma linha de passos antes de uma partida, se 

certifique de que a sua PC está relativamente alta e mantenha a sua 

boca fechada sempre que possível. 
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É muito difícil arranjar tempo livre para fazer exercício físico. 

Se esse for o caso, tente fazer o seu exercício físico de maneira 

informal. Se você dirigir, ler, assistir à televisão ou esperar por 

alguém, adote uma postura correta e reduza a sua respiração. Tente 

fazer uma caminhada por dia. Se seu trabalho envolve exercício 

físico, reduza a sua respiração sempre que possível. Pratique a 

contenção da respiração enquanto faz exercício físico. Você saberá se 

estiver fazendo progresso pela forma como se sentir depois de fazê-

lo. 

 

Se eu alterar o número de respirações por minuto, isso corrigirá a 

minha respiração? 

Não. Os exercícios respiratórios visam reduzir o número de 

respirações por minuto. Por exemplo, uma pessoa com uma PC baixa 

pode ter de fazer vinte respirações por minuto. Assumindo que cada 

respiração é de 500 mililitros, o volume por minuto será de 10 litros. 

Se a taxa fosse reduzida para 10 respirações por minuto, cada 

respiração aumentaria em volume para 1 litro. Nesse caso, o volume 

permaneceria o mesmo, ou seja, 10 litros. 

 

Como posso saber se os exercícios respiratórios são benéficos? 

Se o volume respiratório for reduzido, a pessoa sentirá uma 

necessidade de ar. A PC, como resultado, aumentaria após o 

exercício. Se o exercício respiratório resultar em uma PC maior, isso 

será muito bom. 
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Será que os ácaros são a causa da minha asma? 

Não. Os ácaros são apenas um fator desencadeante da asma e 

continuarão sendo um fator desencadeante enquanto a PC for inferior 

a 40 segundos. Quando sua PC for superior a 40 segundos, todas as 

reações alérgicas serão eliminadas (em relação a uma reação 

anafilática, essa teoria pode se aplicar, mas é muito arriscada na 

prática). 

 

Mudei minha dieta de forma considerável, só como quando tenho 

fome, não como laticínios, como pouca carne e nenhum açúcar, 

mas a minha asma ainda prevalece. 

Você pode ter uma dieta perfeita e, embora isso ajude a tratar a sua 

asma de forma considerável, a sua asma só deixará de ser um 

problema quando a sua respiração for corrigida. 

 

Meu filho seu curso a seis meses e, quando visitou a fazenda da 

sua avó, teve um ataque grave. Ele estava indo muito bem até 

então. 

A PC do seu filho pode ter aumentado, resultando na eliminação dos 

seus principais sintomas. No entanto, se sua PC for inferior a 40 

segundos, os fatores desencadeantes representarão  um problema. Só 

com uma PC superior a 40 é que os fatores desencadeantes não 

causam sintomas, e só com uma PC de 40 segundos, durante seis 

meses, é que a asma como uma doença subjacente pode ser tratada. 
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Será que a respiração reduzida ajuda a tratar bronquiectasia, 

sarcoidose, enfisema e/ou bronquite? 

Sim, ajuda. A respiração reduzida ajuda a tratar qualquer condição, se 

os sintomas incluírem tosse, chiado, falta de ar, muco... O exercício 

mais eficaz para o tratamento da obstrução grave das vias 

respiratórias é fazer a contenção da respiração durante o dia e à noite 

até que a respiração esteja sob controle e a PC seja de 20 segundos. 

Quando a PC é maior, é mais fácil praticar outros exercícios, tais 

como a respiração reduzida. As pessoas com esses problemas de 

saúde costumam estar demasiado doentes para conseguir reduzir a sua 

respiração. Em vez disso, sua instrução é a de manter a boca fechada 

em todos os momentos, para tentar esconder a sua respiração de 

forma a não ser ouvida em períodos de repouso, e praticar mil 

contenções da respiração, cada uma de 2 a 5 segundos, durante o dia 

inteiro.   

 

Meu médico me disse que essa base teórica é infundada 

Na verdade, ninguém sabe realmente como a hiperventilação provoca 

a asma. Quando a hiperventilação é tratada, isso resulta em menos 

sintomas e em uma diminuição da necessidade de tomar medicação. 

O volume por minuto nos ensaios efetuados no Mater Hospital fora 

de 14.1 litros. Depois de doze semanas, esse valor fora reduzido para 

9,6 litros e eles descobriram que havia uma correlação direta entre a 

redução do volume por minuto e a reversão dos sintomas.  
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Há muitas teorias sobre o que acontece. A medicina convencional 

considera a desidratação do epitélio como uma consequência da 

hiperventilação e como um dos principais fatores de 

broncoconstrição. Outros citam o papel do óxido nítrico sendo 

fabricado no nariz, e que a respiração nasal carrega óxido nítrico para 

os bronquíolos, provocando a dilatação dos mesmos. 

 

Devo continuar tomando esteroides? Eles certamente têm efeitos 

colaterais significativos. 

Os esteroides são uma parte essencial do tratamento da asma. Ataques 

mais fatais resultam da subutilização de esteroides e sobreutilização 

de medicação de alívio. A sobreutilização de medicação de alívio 

causa danos irreversíveis e cicatrizes nas vias respiratórias. Quando 

sua PC for superior a 20 segundos durante quatro semanas e você não 

precisar tomar medicação de alívio durante quatro semanas, visite o 

seu médico e solicite que a sua medicação de prevenção seja 

levemente diminuída.  

 

Qual é a melhor abordagem para com um asmático grave? 

Se um asmático for muito grave e tiver uma pulsação acima de cem 

batimentos por minuto em períodos de repouso, isso é um sinal de 

que a sua asma está muito descontrolada, que ele tem uma deficiência 

de esteroides e, por conseguinte, que ele deve visitar seu médico. 

Seria improvável que ele pudesse progredir com o exercício de 

contenção da respiração.  
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Os asmáticos mais graves, aqueles com enfisema, fibrose pulmonar, 

DPOC etc. tendem a ter uma respiração muito pesada. Sua respiração 

pesada pode ser facilmente ouvida. Inicialmente, eles devem aprender 

o conceito de respiração pesada e como a identificar, e também 

aprender que a respiração pesada é a da sua tosse, respiração ofegante 

e eventualmente outros problemas de saúde.  

 

Os asmáticos graves têm dificuldade em aplicar a respiração reduzida. 

Eles podem pensar que é um pouco sufocante e, portanto, estressante. 

Como sua respiração é tão pesada, mesmo uma pequena redução dos 

seus movimentos provocaria uma grande necessidade de ar. No 

entanto, é ideal que eles monitorem seus movimentos com as suas 

mãos e tentem reduzi-la um pouco. Isso aumentará sua consciência 

sobre a sua respiração ao longo do dia.   

 

O melhor exercício para praticar é a contenção da respiração, cada 

uma por dois a três segundos, a cada quinze ou vinte segundos. Isso 

deve ser praticado durante todo o dia, tanto quanto possível.  

 

Os asmáticos graves devem manter a boca fechada durante todo o dia 

e à noite. O exercício é praticar a contenção da respiração, cada uma 

por dois a três segundos. Quando eles se sentirem melhor com uma 

PC alta, poderão praticar a respiração reduzida. O benefício de 

praticar a contenção da respiração é que não é estressante, pelo 

contrário, e pode contribuir para o progresso.     
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Qual é a regra da mão direita do Método Buteyko? 

A regra da mão direita não requer a sua atenção, só a mão 

esquerda.  

1) Postura confortável. Isso é conseguido ao se sentar no canto da 

cadeira. Sente-se corretamente. Relaxe os ombros com os braços 

para baixo ao seu lado; 

2) Direito de passagem. A cadeira não deve ser muito dura 

(aprofunde a respiração) ou muito mole (não é ideal para a 

postura);      

3) Pés por baixo da cadeira. Ambos os pés devem ficar por baixo da 

cadeira e a altura dos joelhos deve ser inferior ao diafragma. 

Sente-se em linha reta com a cabeça virada para frente, não 

levantada ou abaixada; 

4) Boca fechada; 

5) Olhos fechados, mas virados para cima. Por favor, note que a 

cabeça não pode estar virada para cima, apenas as pupilas. 

 

Qual é a regra da regra da mão esquerda? 

1) Gradual; 

2) Redução; 

3) Profundidade de respiração (respiração reduzida); 

4) Pelo relaxamento do diafragma. É muito importante que o 

diafragma esteja relaxado. O diafragma pode ser relaxado através 

da tensão. Primeiro puxe seu estômago e sinta a tensão. Deixe-se 

relaxar. É necessário mudar da respiração torácica para a 

respiração ventral. Isso assegurará um diafragma relaxado, uma 

174 



vez que irá ser utilizado em vez de ficar tenso e rígido. Enquanto 

você inspira, a barriga suavemente mover-se-á para fora. Quando 

expirar, a barriga suavemente se se moverá para dentro. A região 

da barriga (região ventral) deve estar sempre mole. Quando a 

barriga estiver mole, a respiração será mais relaxada. Se a barriga 

ficar dura, pare de praticar a respiração reduzida por algum tempo 

e depois resuma o exercício;  

5) Para criar uma ligeira necessidade de ar (você tem de sentir uma 

ligeira necessidade de ar, mas não deve ser superior à  sua PC). 

Faça pequenas respirações incompletas. Imagine que seu peito é 

um copo. Em vez de encher o copo com ar, encha apenas três 

quartos do copo.  
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APÊNDICE 3  

RESULTADOS DA PESQUISA BUTEYKO 

 

Seis estudos foram realizados para investigar a eficácia do Método 

Buteyko para com a asma no mundo ocidental. Antes disso, diversos 

ensaios foram realizados na antiga União Soviética para fundamentar 

o método, originando a sua incorporação na doutrina médica 

soviética. A Sociedade Torácica Britânica, nas "Diretrizes Britânicas 

Sobre o Tratamento da Asma" em Maio de 2008, atualizara o Método 

Buteyko para a classificação "B", indicando que havia "excelentes 

opiniões sistemáticas de controle de casos ou estudos de corte" e 

"excelente controle de casos ou estudos de corte com um risco muito 

baixo de confusão ou viés, e uma alta probabilidade de a relação ser 

causal".  

Por favor, observe um resumo dos resultados do estudo abaixo 

(documentos originais e links podem ser encontrados em 

www.ButeykoClinic.com). 
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1. Respiratory Journal; 2008 May;102(5):726-32. Epub 2008 Jan 

31. 

Um ensaio aleatório controlado à técnica Buteyko como um 

complemento para o tratamento convencional da asma. 

Universidade de Calgary, Canadá. Cowie RL, Conley DP, 

Underwood MF, Reader PG 

No acompanhamento de seis meses, o grupo Buteyko conseguira:  

 Uma melhoria do controle da asma de 40% para 79%;   

 Cerca de 39% dos pacientes diminuíram a necessidade  de 

administração de esteroides inalados; 

 Cerca de 21% dos pacientes eliminaram a necessidade  de 

administração de esteroides inalados. 

2. Thorax 2006;61:651-656  

Ensaio clínico duplo-cego, aleatório e controlado com duas técnicas 

diferentes de respiração no tratamento da asma  (Slader et al, 2006)  

Na semana 28: 

 Diminuição de 96% na administração de medicação de alívio; 

 Diminuição de 50% na administração de esteroides inalados. 
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3. The New Zeale Medical Journal. 19 May 2006, Vol 119 No 1234 

(McHugh et al, 2006) 

Técnica de Respiração Buteyko e Asma em Crianças: Séries de Casos 

Aos três meses, o grupo Buteyko conseguira: 

 Uma diminuição de 66% na administração de medicação de 

alívio; 

 Uma diminuição de 41% na administração de esteroides 

inalados. 

4. The New Zealand Medical Journal, Vol 116 No 1187   

Técnica de Respiração Buteyko para a Asma: Uma Intervenção 

Eficaz (McHugh et al, 2003) 

Aos seis meses, o grupo Buteyko conseguira: 

 Uma diminuição de 85% na administração de medicação de alívio; 

 Uma diminuição de 50% na administração de esteroides inalados. 

"Conclusões: A Técnica de Respiração Buteyko é uma técnica segura 

e eficaz para o  tratamento da asma. A Técnica de Respiração 

Buteyko tem benefícios farmacoeconômicos, clínicos e potenciais que 

merecem um estudo mais aprofundado.”  

178 



5.  Journal Asthma 2000;37(7):557-64.  

Um ensaio clínico à Técnica de Respiração Buteyko na asma, como 

ensinado por um vídeo. Opat Aj, Cohen MM, Bailey Mj, Abramson 

Mj.  

"Nossos resultados demonstraram uma melhora  significativa da 

qualidade de vida entre os atribuídos à Técnica de Respiração 

Buteyko, em comparação com o placebo (p = 0,043), bem como uma 

redução significativa na administração do broncodilatador inalado (p 

= 0,008)." 

6. Medical Journal Australia  1998; 169: 575-578 

As Técnicas de Respiração Buteyko na asma: um ensaio cego, 

aleatório e controlado. Simon D Bowler, Amanda Green e Charles A 

Mitchell.  

Aos três meses, o grupo Buteyko conseguira: 

 Uma diminuição de 90% na administração de medicação de 

alívio; 
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 Uma diminuição de 49% na administração de esteroides 

inalados. 

Todos os seis ensaios mostraram resultados muito positivos e 

realçaram a eficácia do Método Buteyko no tratamento da asma.   

Será que a hiperventilação crônica é a causa da asma? 

Os médicos lhe dirão que a asma é causada pela inflamação das vias 

respiratórias. Quando eles são questionados sobre a causa da 

inflamação, não sabem responder.  

A julgar pelos resultados dos ensaios, os quais mostraram que, em 

média, o Grupo Buteyko conseguira uma diminuição de 50% na 

necessidade de tomar medicação de prevenção em três a seis meses, 

parece óbvio que o desaparecimento da inflamação ocorre quando a 

hiperventilação é tratada. Afinal de contas, o objetivo de tomar 

medicação de prevenção à base de esteroides é tratar a inflamação! 

Portanto, uma diminuição da necessidade de tomar medicação de 

prevenção significa que a inflamação fora diminuída. Por isso, será 

justo supor que a hiperventilação crônica é a causa da inflamação?  
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Alguns médicos afirmam que o Método Buteyko é ineficaz, pois não 

fora observada qualquer melhora da função pulmonar após diversos 

ensaios. Os pontos a seguir podem ajudar a resolver esse problema. 

1. Todos os indivíduos do Grupo Buteyko estiveram sob cuidados 

médicos. Seus médicos e consultores, ao fazer seu trabalho, os 

colocaram em uma função pulmonar razoavelmente boa antes mesmo 

de iniciar o Método Buteyko. Afinal de contas, o objetivo da 

medicação devidamente prescrita para a asma é melhorar a função 

pulmonar ao máximo. Nesse caso, é injusto esperar melhorias 

significativas da função pulmonar, pois há uma lei de rendimentos 

decrescentes.  

2. O padrão-ouro relacionado com a medição da obstrução das vias 

respiratórias envolve a utilização de um pico de fluxo ou 

espirometria. O que não é reconhecido é que essa medida envolve um 

ato de hiperventilação que provoca a obstrução das vias respiratórias 

dos asmáticos. Qualquer asmático que se apresente em um hospital 

durante/após um ataque só irá verificar que quanto mais ele soprar em 

um pico de fluxo ou espirometria, mais aumentará seu quadro de 

tosse e chiado. Em outras palavras, o ensaio origina a obstrução das 
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vias respiratórias. Nesse sentido, como isso pode ser um indicador 

confiável?  

3. O objetivo da medicação de prevenção para a asma é melhorar a 

função pulmonar. Portanto, uma redução da medicação de prevenção 

causa uma redução da função pulmonar. Durante cada ensaio, a 

medicação de prevenção no Grupo Buteyko fora alterada para 

melhorar o controle da asma. Esperar uma melhoria da função 

pulmonar e, ao mesmo tempo, uma redução da medicação de 

prevenção é completamente impraticável.   

O Professor Charles Mitchell fora entrevistado sobre o Método 

Buteyko durante o documentário da BBC (QED). Em relação aos 

ensaios realizados pelo Mater Hospital, ele comentara que: “Os 

asmáticos se sentem muito melhor, mas porque sua função pulmonar 

não tivera qualquer melhoria, eles não estão efetivamente melhores”.  

O Grupo Buteyko, nos ensaios realizados pelo Mater Hospital, tinha 

uma redução de 70% dos sintomas, uma redução de 90% da 

necessidade de tomar medicação de alívio e uma redução de 50% da 

necessidade de tomar medicação à base de esteroides. Em outras 
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palavras, eles conseguiram manter a função pulmonar mesmo depois 

do ensaio, mas com um melhor controle da asma e com muito menos 

necessidade de tomar medicação. O grupo de controle, por outro lado, 

tivera 0% de progresso. É interessante notar que esse grupo aprendera 

sobre o programa de gestão hospitalar que é empregado no Mater 

Hospital, em Brisbane. A razão pela qual esse grupo não fizera 

qualquer progresso se deve ao fato de o volume respiratório não ter 

sofrido qualquer alteração. O volume por minuto de ambos os grupos 

fora de cerca de 14 litros no início do ensaio. Após três meses, o 

volume por minuto do grupo de controle e do Grupo Buteyko fora de 

9,6 litros e 14 litros, respetivamente. Além disso, houvera uma 

correlação direta entre a redução do volume por minuto e os sintomas 

da asma. Aqueles que mais reduziram sua respiração tiveram um 

melhor progresso. Essa é a essência da inversão da hiperventilação e 

do Método Buteyko, a qual fora realmente demonstrada no estudo.  
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APÊNDICE 4  

COMO CONTATAR PRATRICK MCKEOWN 

 

Faça uma pergunta ao autor Patrick McKeown através do site da 

Clínica Buteyko.  

www.ButeykoClinic.com 

www.ButeykoDVD.com 

www.ButeykoKids.com 

O site da Clínica Buteyko proporciona aos seus visitantes a 

oportunidade de fazer perguntas aos seus especialistas, assim como 

vídeos, DVDs, clínicas em todo o mundo, informações de 

treinamento profissional e apoio on-line.   

As clínicas de Patrick McKeown na Irlanda podem ser encontradas 

em www.AsthmaCare.ie ou www.buteyko.ie 
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APÊNDICE 5 

MARCA REGISTRADA, PATENTES E  

DIREITOS EXCLUSIVOS DE BUTEYKO 

Pergunta: Algum grupo ou indivíduo tem direitos exclusivos sobre o 

Método Buteyko?  

Resposta: O Método Buteyko é um sistema de princípios e conclusões 

científicas que são impossíveis de proteger por patentes ou outros 

meios jurídicos. Há duas patentes russas relativas ao Método 

Buteyko. A primeira é o "Método de Tratamento de Hemo 

Hipercarbia", cuja ação restritiva está expirada (o autor e proprietário 

é K.P. Buteyko). A outra patente ainda está em vigor; é a "Correção 

Consciente da Respiração", (o autor e proprietário é Margarita A. 

Buteyko, de Cheliabinsk). Essa patente só restringe um dos elementos 

metódicos utilizados para ensinar pacientes. Não há qualquer patente 

concedida na Europa ou na América do Norte.  
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Pergunta: Quem é o sucessor do Dr. Konstantin Buteyko?   

Vladimir Konstantinovich Buteyko, o filho mais velho de Konstantin 

Pavlovich Buteyko, proveniente do seu primeiro casamento. Ele 

agora vive em Voronezh e continua o trabalho iniciado pelo seu pai. 

Sua esposa, Marina Mikhailovna Buteyko, é a chefe médica 

metodologista do Centro Buteyko em Voronezh. Vladimir e Marina 

têm dois filhos.  

Pergunta: Quem é a esposa do falecido Dr. Konstantin Pavlovich 

Buteyko?  

Resposta: Susanna Nikolaevna Zviagina, a segunda esposa de 

Konstantin Pavlovich Buteyko. Ela estivera sempre ao seu lado até o 

momento da sua morte. Ela nunca participara dos negócios do 

Método Buteyko. Outras pessoas usam o sobrenome "Buteyko" e 

afirmam serem esposas de Konstantin Pavlovich Buteyko, mas tal não 

é baseado em um casamento, mas no fato de terem mudado o seu 

nome.  
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Pergunta: Como um educador ou especialista no Método Buteyko, 

será que preciso de uma licença anual para ensinar o Método 

Buteyko?  

Resposta: Não. Se você participar de um treinamento reconhecido 

sobre o Método Buteyko, não será obrigado a ter uma "licença" anual. 

Pergunta: Há alguma patente russa do Método Buteyko que seja 

aplicável fora da Rússia?  

Resposta: Não. Ela só é aplicável para a jurisdição da Rússia. Ela não 

é valida nos Estados Unidos, no Canadá ou na Europa.  

Pergunta: Alguma pessoa ou grupo tem direitos exclusivos para 

ensinar o Método Buteyko?  

Nenhum grupo tem direitos especiais para ensinar ou administrar o 

Método Buteyko. O Dr. Vladimir Buteyko faz questão de manter o 

método disponível de forma gratuita e não deixar que um grupo ou 

indivíduo reivindique direitos de monopólio.  
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APÊNDICE 6 

CLÍNICAS INTERNACIONAIS BUTEYKO 

www.ButeykoClinic.com 
Lista mundial de praticantes, inclusive da Europa, América do Norte 
e Ásia, treinamento profissional, vídeos do Dr. Buteyko. 
 
www.ButeykoDVD.com 
DVD, livros, cursos on-line e vídeos gratuitos sobre o Método 
Buteyko. 
 
www.ButeykoKids.com 
DVD sobre o Método Buteyko de autoajuda para crianças, assim 
como livros, vídeos gratuitos e outros conselhos. 
 
www.AsthmaCare.ie 
Patrick McKeown, Irlanda 
 
www.TomHerronExperience.com 
Tom Herron, Irlanda do Norte 
 
www.AsthmaCare.us 
Eugenia Malyshev, Praticante do Método Buteyko nos Estados 
Unidos 
 
www.CorrectBreathing.com 
Carol Baglia, Praticante do Método Buteyko nos Estados Unidos 
 
www.AstmaCare.dk 
Dinamarca 
 
www.Buteyko.gr 
Buteyko na Grécia 
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APÊNDICE 7  

LEITURAS E OBSERVAÇÕES RECOMENDADAS 

"Buteyko meets Dr Mew" (Buteyko e o Dr. Mew) por Patrick 

McKeown 

(Para adolescentes e crianças) 

 

"Sleep with Buteyko" (Durma com Buteyko) por Patrick McKeown 

Como lidar com o ronco, apneia do sono e insônia. 

 

"Anxiety Free: Stop Worrying and Quieten Your Mind" (Livre de 

Ansiedade: Abstenha-se de Preocupações e Acalme Sua Mente) por 

Patrick McKeown 

(Para ataques de estresse, preocupação, ansiedade e pânico) 

 

Buteyko Clinic DVD - Instruções completas, tal como apresentadas 

por Patrick McKeown 

(Programa completo em DVD) 

 

"ButeykoKids DVD" por Patrick McKeown 

(DVD apropriado para crianças) 

 

"Asthma Free Naturally" (Tratando a Asma Naturalmente) por 

Patrick McKeown  
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"ABC to be Asthma Free - How to Teach Young Children" (Livre da 

Asma - Como Ensinar as Crianças) por Patrick McKeown 

 

Todos os livros estão disponíveis em www.buteykoclinic.com, 

www.amazon.co.uk ou www.amazon.com 
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APÊNDICE 8 

EXERCÍCIO 2 

Detalhes Sobre a Respiração Reduzida  

(Como mostrado no DVD sobre o Método Buteyko) 

Os comentários que eu tenho recebido sobre este exercício 

referenciam que há uma falta de detalhes e que os leitores não 

conseguiram realizar o exercício. Além disso, é frequentemente mais 

fácil realizar o exercício quando a PC é de 20 segundos ou mais. 

Portanto, ao invés de eliminá-lo por completo, eu o incluí no 

apêndice. Essa é a essência do Método Buteyko. A fusão da 

respiração diafragmática é o meu próprio trabalho com base nos 

comentários das pessoas que frequentam a minha clínica. Essa é a 

aprendizagem básica para corrigir o volume respiratório e utilizar o 

diafragma. É assim que deve ser feita a respiração a cada minuto, 

hora e dia.   

Este exercício é a Regra da Mão Esquerda de Buteyko, e é definido 

como "redução do volume respiratório através do relaxamento dos 

músculos envolvidos na respiração, a fim de criar uma necessidade de 

ar". (A Regra da Mão Direita é a postura correta com a boca fechada.) 
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Em outras palavras, o volume respiratório diminui quando os 

músculos respiratórios estão relaxados. 

Há três partes que se encaixam de forma perfeita nesse exercício. 

Aprenda a primeira parte, depois a segunda parte e, finalmente, a 

terceira parte. Se você não conseguir dominar este exercício, pratique 

primeiro o Exercício 2B. À medida que sua PC aumentar, você 

poderá regressar a este exercício:  

1. Relaxar os músculos respiratórios; 

2. Aprender a respiração ventral (respirar pela barriga); 

3. Realização simultânea da respiração ventral e respiração reduzida.  

Os alimentos afetam a sua respiração, por isso, é melhor praticar esse 

exercício com o estômago vazio (ou, pelo menos, não imediatamente 

após comer). 

Esse é de longe o exercício mais importante, pois treina as pessoas 

para estar cientes do seu volume respiratório, para fazer uma 

mudança permanente em relação aos níveis de dióxido de carbono e 

para relaxar os músculos envolvidos na respiração. 
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Adote uma postura correta e confortável. Uma postura correta 

significa sentar em linha reta com ambos os pés por baixo da cadeira. 

Sente-se na posição de cavaleiro (como se estivesse cavalgando) na 

beira da cadeira, com as costas eretas e os joelhos em uma posição 

mais baixa do que os quadris. 

A postura correta é muito importante para ajudar a reduzir a 

respiração. Se você tiver uma postura relaxada, irá comprimir o 

diafragma e aumentar a tensão e o volume respiratório.  

Por exemplo, o seguinte exercício ilustra a forma como a postura 

afeta a respiração: 

 Incline-se para frente;  

 Sinta sua respiração durante alguns minutos;  

 Sente-se;  

 Sinta sua respiração de novo. 

Descobrirá que é muito mais fácil de respirar quando se está sentado. 
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O Diafragma 

Nosso principal músculo respiratório é o diafragma. O diafragma é 

um músculo que separa o tórax, o qual abriga o coração e os pulmões 

do abdômen, o qual contém os intestinos, estômago, fígado e rins.   

A respiração diafragmática é mais eficiente, pois a quantidade de 

fluxo sanguíneo nos lobos inferiores dos pulmões é maior do que o 

fluxo sanguíneo disponível nos lobos superiores. As respirações 

rápidas e rasas das pessoas com hiperventilação crônica resultam em 

uma transferência menor de oxigênio para o sangue e em uma maior 

perda de dióxido de carbono.  

A boa notícia é que a respiração diafragmática pode ser facilmente 

aprendida e aplicada.  
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Afrouxamento do Diafragma 

 Sente-se ereto. Aumente a distância entre o esterno (tórax) e o 

umbigo. Não aplique demasiados esforços para adotar uma 

"posição direita", dado que isso só aumenta a tensão; 

 Coloque uma mão na sua barriga e a outra no seu peito; 

 Esteja atento aos movimentos da mão colocada na sua barriga. 

Ao se sentar ereto, gentilmente empurre a sua mão para fora 

195 



da sua barriga. Empurre sua barriga apenas o suficiente para 

sentir os movimentos. Não faça quaisquer alterações à sua 

respiração nesse momento. Esse exercício visa incentivar o 

movimento do diafragma. Alternativamente, você pode se 

deitar de costas com os dois joelhos dobrados;  

 Em seguida, puxe sua barriga para dentro e observe a sua mão 

se mover para dentro. Faça esse exercício simples durante 

alguns minutos. Isso ajudará a ativar um diafragma 

"adormecido".  

Recapitulação: 

 Gentilmente empurre a barriga para fora. Observe sua mão se 

mover para fora; 

 Gentilmente puxe a barriga para dentro. Observe sua mão se 

mover para dentro.   

Não se preocupe com sua respiração nesse momento. 

Continue fazendo isso durante alguns minutos.  
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Quando conseguir facilmente mover sua barriga para fora e para 

dentro, avance para a próxima fase, que é a incorporação de 

movimentos da barriga com a respiração correta. 

Movimentar a barriga e respirar ao mesmo tempo 

 Coloque uma mão no seu peito e a outra na sua barriga;  

 Ao respirar, permita que seus ombros caiam para sua posição 

natural. Ombros levantados ou tensos aumentam o volume da 

cavidade torácica e, por conseguinte, aumentam o volume de 

ar inalado. A tensão aumenta a respiração, mas o relaxamento 

a diminui;  

 Com a mão no seu peito, exerça orientação delicada através da 

sua mente e mão, a fim de reduzir os movimentos torácicos;  

 Ao mesmo tempo, tente coordenar os movimentos da barriga 

através da respiração;  

 Ao respirar, simultaneamente empurre sua barriga para fora. 

Respire como se usasse sua barriga (não o faça de forma 

forçada, pois poderá causar tontura);  

 Ao expirar, gentilmente puxe sua barriga para dentro.  
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O seguinte também ajudará a relaxar os músculos respiratórios ao 

redor da barriga. Para relaxar qualquer tensão na zona torácica, 

deliberadamente pressione a área em questão durante alguns 

segundos. Sinta a tensão e, em seguida, deixe que relaxe. Se a tensão 

estiver nos seus ombros, deliberadamente pressione essa área e, em 

seguida, deixe que relaxe. Mova-se através de cada área até que você 

se sinta relaxado de uma forma geral. Para entender essá prática, 

feche a sua mão durante dez segundos. Sinta a tensão em sua mão e, 

em seguida, relaxe. Sua mão estará agora mais relaxada do que antes 

de tê-la apertado. Isso é chamado de relaxamento através de tensão.   

Recapitulação: 

Inspire. Empurre a barriga para fora; 

Expire. Puxe a barriga para dentro. 
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Observe que se movem em sentidos opostos um ao outro. A razão 

pela qual a barriga se move para fora com cada inspiração é por que o 

diafragma se contrai, exercendo força sobre o abdômen. Por outro 

lado, a razão pela qual a barriga se move para dentro com cada 

expiração é por que o diafragma se expande para cima, removendo a 

pressão do abdômen.  
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Passo 3 NB: Utilização da respiração diafragmática com a respiração 

reduzida: 

Quando os pacientes me perguntam o que é mais importante, eu digo 

que é a respiração reduzida e, em seguida, a respiração ventral. As 

duas trabalham em conjunto, uma vez que é muito fácil de reduzir o 

volume respiratório através da alteração do padrão respiratório para a 

respiração diafragmática.  

Isso pode parecer complicado, mas os benefícios que ambos 

proporcionam para a saúde são muito importantes. 

Para utilizar ambos: 

 Sente-se direito, como descrito acima;  

 Coloque uma mão no peito e a outra na barriga;  

 Esteja atento à sua respiração;  

 Ao respirar, gentilmente empurre sua barriga para fora. 

Reduza ao máximo os movimentos torácicos;  

 Ao expirar, puxe sua barriga para dentro, novamente 

reduzindo ao máximo os movimentos torácicos;  
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 À medida que respirar pela barriga, se concentre em inspirar 

menos ar;  

 Com cada respiração, respire menos ar do que gostaria de 

respirar. Inspire levemente. Tente sentir a respiração cada vez 

mais leve com as mãos ou imagine que o seu peito é um copo 

grande. Simplesmente respire ar suficiente para encher três 

quartos do copo; 

 Expire relaxadamente. Ao expirar, permita que a elasticidade 

natural dos seus pulmões e diafragma desempenhe o seu papel 

na expiração. Imagine um balão esvaziando por sua própria 

vontade;  

 À medida que sua inspiração reduzir e a sua expiração relaxar, 

os movimentos visíveis serão abrandados. Acalme sua 

respiração. Uma sessão típica pode envolver a redução do seu 

movimento respiratório em 30 a 40%. 

Se seu estômago ficar tenso ou "duro", a dimensão da falta de ar será 

demasiado alta. Em vez disso, relaxe por um momento e, depois de a 

tensão dispersar, volte a praticar a respiração reduzida.   

Você tem de sentir uma necessidade de ar tolerável.  
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Mantenha essa "necessidade de ar" tolerável por três a cinco minutos 

de cada vez. 

 

A pergunta que muitas vezes me fazem é se eu estou fazendo isso de 

forma correta. A resposta a essa pergunta é a seguinte: 

"Você reduz sua respiração quando você sente uma necessidade de 

ar distinta, mas não estressante." 

Às vezes, para reforçar esse ponto, eu digo: 

"A não ser que você sinta uma necessidade de ar tolerável, não fará 

progresso." 
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"A necessidade de ar deve ser semelhante àquela que você sente 

quando faz sua Pausa de Controle." 

A necessidade de ar deve ser distinta, mas não estressante. Se a 

necessidade de ar não for distinta, reduza ainda mais os seus 

movimentos. Se a necessidade de ar for muito estressante, respire um 

pouco mais e permita que o seu corpo relaxe.  

Você está agora em uma dieta de ar, que nada tem que ver com a 

dieta alimentar. E o mais incrível é que, à medida que seu 

metabolismo aumentar, a sua necessidade de ingerir alimentos será 

reduzirá e perderá algum peso com facilidade.  

Agora você está dominando o relaxamento do diafragma combinado 

com uma menor necessidade de ar! Cada respiração ao longo do dia 

deve ser diafragmática e tranquila. Lembre-se de que é assim que 

você respirava quando era um bebê saudável. Seus lábios estavam 

juntos e a sua pequena barriga costumava contrair e dilatar com cada 

respiração. Trata-se de voltar ao básico.   
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Recapitulação: 

Breve inspiração. Expiração relaxada; 

Breve inspiração. Expiração relaxada; 

Breve inspiração. Expiração relaxada.  

Uma breve respiração significa uma respiração menor ou mais curta 

do que o normal para você. A expiração relaxada tende a ser lenta.  

Não se preocupe muito com o ritmo. Idealmente, não deverá 

aumentar. No entanto, poderá aumentar quando sua PC for inferior a 

20 segundos. Se o ritmo aumentar, tente acalmar a sua respiração. 

Com o aumento da sua PC, o seu ritmo naturalmente diminuirá.   
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Como criar uma falta de ar com a respiração reduzida 

 

Respiração intranquila, ruidosa, forte, irregular, forçada, tensa e 

ineficiente. 

 

Respiração tranquila, silenciosa, leve, regular, fácil, relaxada e 

eficiente.  

Não se preocupe se esse exercício não funcionar na primeira vez que 

você tentar. Com o tempo, ele ficará mais fácil de fazer. Uma 

abordagem gradual e descontraída é ideal, dado que, se você tentar 
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diminuir a quantidade de ar de uma forma demasiado rápida, tal 

poderá causar respirações involuntárias ou profundas. É importante 

que você comece em uma fase em que consiga sustentar a respiração 

reduzida com a respiração ventral ao longo de 3 a 5 minutos.  
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Gráfico de progresso para adultos 

 

Diário de Progresso    (Adultos, Página 1) 

 

A designação "PC" significa Pausa de Controle. A designação "RR 5 

min." significa Respiração Reduzida por 5 minutos. Descanse por 

dois minutos antes de efetuar a sua Pausa de Controle (PC).  
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Gráfico de progresso para crianças 

 

Diário de Progresso       (Passos) 
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PALAVRAS FINAIS 

 

 

A respiração excessiva é caracterizada por: respiração bucal (respirar 

pela boca); o indivíduo conseguir ouvir sua respiração em períodos de 

repouso; respiração ruidosa, irregular e forçada; sensação de falta de 

ar; forte necessidade de respirar; suspiros frequentes; bocejos 

frequentes; respiração torácica superior...  

 

A respiração normal é caracterizada por: respiração nasal; 

respiração calma, leve, tranquila, relaxada, regular, fácil...  
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Como medir o volume respiratório relativo 

A Pausa de Controle (PC) é a duração de tempo em que a contenção 

da respiração é feita de forma confortável.  

1) Expire levemente pelo nariz; 

2) Tape o nariz com os seus dedos para ajudar a conter a respiração;  

3) Contenha a respiração até sentir uma necessidade de respirar;  

4) Ao sentir essa necessidade, você poderá sentir seu diafragma 

pressionando para baixo;  

5) Sua respiração deverá ser calma e leve no final.  
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 Quanto mais baixa a sua Pausa de Controle, piores os seus 

sintomas de asma, rinite, ronco e apneia do sono;  

 Você se sentirá cada vez melhor à medida que sua PC tiver 

um aumento de 5 segundos; 

 Se sua PC não sofrer alterações, você não se sentirá melhor; 

 A PC mais exata é aquela que é efetuada depois de acordar;  

 A PC que você efetuar em um determinado momento do dia 

fornecerá dados sobre a sua asma nesse exato momento; 

 Seu objetivo é ter uma PC matinal de 40 segundos durante 

seis meses.   
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Formato do exercício: todos os exercícios respiratórios têm de ser 

iniciados após uma expiração! 

Exercício 1: Contenha a respiração por tanto tempo quanto possível 

para descongestionar o seu nariz, deslocar o muco ou aliviar uma 

constipação. Repita esse procedimento cinco ou seis vezes, 

descansando por trinta segundos entre cada um.   

 

Exercício 2A e 2B: Coloque uma mão no peito e a outra na barriga, 

permitindo que a respiração relaxe. Você tem de sentir uma 

necessidade de ar distinta, mas não estressante.  
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Exercício 3: Caminhe com a boca fechada para criar uma 

necessidade de ar. Isso requer que você caminhe a um ritmo 

apropriado para conseguir sentir uma necessidade de ar, mas não até 

ao  ponto de ter que  abrir a boca.  

Exercício 4:  

a) Caminhando com uma leve falta de ar 

 

b) Caminhando com uma média a grande falta de ar 
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Exercício 5: Passos (adequado para crianças e adultos apenas 

com asma leve/moderada e nenhuma outra condição) 

 

Expire pelo nariz. Tape o nariz com os dedos para ajudar a conter a 

respiração. Caminhe por tantos passos quanto possível enquanto 

contém a respiração. Quando você sentir uma forte necessidade de ar, 

remova os dedos do nariz e resuma a respiração. Acalme a respiração 

assim que possível.  

Exercício 6: COMO PARAR UM ATAQUE DE TOSSE E 
CHIADO 

 

Inspire e expire leve e brevemente. Tape o nariz com os dedos para 

ajudar a conter a respiração por 2 a 5 segundos. Remova os dedos do 

nariz e resuma a respiração. Respire normalmente por 10 a 15 

segundos. Repita a contenção da respiração, seguida de uma 
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respiração normal. Continue até que os sintomas desapareçam. Se 

você tiver um ataque grave ou não conseguir parar os seus sintomas 

em 10 minutos, tome a sua medicação de alívio.  

Os três passos para aumentar sua Pausa de Controle são: limitar 

perdas, construir depósitos e acumular. 

1) Limitar perdas: 

a. Respire sempre pelo nariz, tanto de dia como de noite; 

b. Pare de suspirar; engolir ou suprimir suspiros;  

c. Evite respirar de forma excessiva ao bocejar ou falar;  

d. Observe sua respiração durante o dia inteiro. A boa respiração 

em períodos de repouso não deve ser vista ou ouvida.  

2) Construir depósitos: 

Pratique exercícios concebidos para reduzir o volume respiratório. 

Com o relaxamento, acalme a sua respiração ao máximo. O objetivo é 

criar uma necessidade de ar tolerável. Mantenha essa necessidade de 

ar durante 4 a 5 minutos de cada vez. Pratique enquanto estiver 

dirigindo, assistindo à televisão, comendo na escola, no trabalho, 

esperando em uma fila...  
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Os Passos 1 e 2 são cruciais para aumentar a Pausa de Controle de 10 

para 20 segundos.  

3) Acumular: 

Durante o esforço físico, o volume respiratório aumenta, assim como 

a atividade metabólica, a qual gera dióxido de carbono. Respirar 

menos do que você sente que precisa durante a realização de exercício 

físico, permite uma acumulação de dióxido de carbono. Ao realizar 

exercício físico, pode ser criada uma maior falta de ar do que através 

da respiração reduzida em períodos de repouso. Uma grande falta de 

ar é crucial para aumentar a sua Pausa de Controle de 20 para 40 

segundos.   
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Exercícios respiratórios para a asma: panaceia ou placebo?  

Mike Pearson. Thorax 2007;62;1033-1034. 

 

"A fórmula da gestão de asma na década de 1980 se resumia ao 

seguinte: 'A asma é uma condição inflamatória, portanto, há que 

utilizar um esteroide inalado'."  

"Embora a ênfase na inflamação dominasse a pesquisa e os planos de 

tratamento, era fácil de negligenciar outros meios demonstráveis de 

induzir um broncoespasmo. 

A asma induzida por exercício e a hiperventilação voluntária sem 

exercício pode induzir um broncoespasmo em indivíduos sensíveis 

com uma inflamação relativamente pequena."    

 

Ele, depois, disse: 

"Independentemente de as respostas residirem em uma nova 

explicação fisiológica ou em uma compreensão das reações 

psicológicas em relação à presença de uma doença, a constatação de 

que alguma coisa faz com que os pacientes se sintam melhor significa 

que nós não podemos ignorar esse desafio."  
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