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RESUMO 
 
 

Introdução: Já ouviu-se muito sobre a influência positiva da natação na saúde de pessoas 
asmáticas, mas em que período essa influência é mais sensível? No momento de iniciação em 
que a capacidade respiratória sofrerá um aumento, ou no treinamento, quando as demandas 
fisiológicas serão maiores? Com esta pesquisa é observado a influência positiva da natação 
nos asmáticos e em que fase esta influência é mais sensível. Descrição do problema: A asma 
atinge mais de 22 milhões de brasileiros e embora seja uma doença tratável, a falta de cuidado 
e o descaso da mesma ainda matam cerca de 2,5 mil pessoas por ano. Com a natação essa 
realidade pode muda para melhor. Relevância da pesquisa: A natação é um exercício saudável 
bem tolerado por asmáticos, onde induz broncoconstrição menos severa do que outras 
modalidades, esse efeito protetor da natação provavelmente resulta da alta umidade do ar 
inspirado no nível da água, o que reduz a perda de água pela respiração e possivelmente 
diminui a osmolaridade do muco das vias aéreas, a posição horizontal do corpo durante a 
natação também pode exercer um papel importante ao alterar a rota respiratória e, portanto, 
produzir menos resistência das vias aéreas do que outros esportes. Benefícios ao sujeitos 
estudados: A natação é muito rica além de melhorar em capacidade cardiovascular cuja as 
quais são fundamentais para os asmáticos, pois exercitando seu sistema respiratório o mesmo 
estará mais forte e o músculo liso que envolve os brônquios ficará relaxado, diminuindo as 
crises de asma. Objetivos: O objetivo da presente pesquisa foi saber em qual fase esses 
benefícios da natação é mais influente nos asmáticos, no momento de iniciação ou no 
momento de treinamento. Assim sabe-se se um asmático que recorre aos benefícios da 
natação, precisa apenas aprender a nadar ou terá de recorrer ao treinamento para ter uma 
melhora positiva para o tratamento da doença. Métodos e procedimentos: Foram avaliados 6 
indivíduos do sexo masculino, de idades entre 8 à 39 anos, moradores da cidade de 
Pindamonhangaba que praticam natação a no mínimo 3 meses, todos com asma 
diagnosticada. Foi aplicado o questionário international study asthma allergies childhood 
(ISAAC) utilizando o questionário escrito (QE) adaptado para o objetivo da pesquisa, sendo 7 
questões fechadas para se avaliar o grau da asma e mais 1 pergunta fechada para separar os 
indivíduos em duas categorias, iniciantes (indivíduos que nadam menos que 1.500 metros por 
aula) e treinamento (indivíduos que nadam mais de 1.500 metros por aula). As perguntas 
enumeradas de 1 a 7 foram para avaliarmos o nível de asma dos indivíduos, cada pergunta 
tem uma pontuação e com isso classificou-se o nível da asma dos sujeitos. Resultados: 
Avaliou-se no resultado do QE que o indivíduo que pratica natação realizando treinamento teve 
uma grande melhora no controle da asma, devido ao treinamento exigir um maior esforço 
fisiológico e um controle melhor da respiração, como também um fortalecimento da 
musculatura respiratória com maior intensidade do que na iniciação, relaxando a musculatura 
lisa dos brônquios diminuindo as crises de asma e todos os outros sintomas da mesma. 
Conclusão: A natação é uma excelente alternativa para o portador de asma, que com sua 
pratica adquire controle respiratório, fortalecimento respiratório, diminuição no número de crises 
e melhorias da qualidade de vida do indivíduo asmático. 


