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RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo relacionar a natação com o tratamento de doenças respiratórias, 
a importância da natação e como ela surgiu e se desenvolveu com o decorrer do tempo. 
Diversos motivos levam as pessoas a buscar a pratica da natação, como melhora na qualidade 
de vida, iniciação no meio aquático, e também pessoas que sofrem de doenças respiratórias. A 
natação fortalece todos os músculos, porém ela se torna importante no tratamento de dessas 
enfermidades porque fortalece principalmente o diafragma e os músculos respiratórios 
auxiliares, facilitando a expansibilidade torácica. Esse presente artigo foi realizado por revisão 
de literatura, sendo utilizado como ferramenta de busca o Google Acadêmico e artigos 
científicos. Sendo assim, a pratica regular, acompanhada por um profissional da área de 
Educação Física, respeitando a individualidade biológica e o tempo de aprendizado de cada 
pessoa pode gerar diversos benefícios para aqueles indivíduos que sofrem com essas 
patologias, como a redução dos broncos espasmos e a falta de ar. 
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INTRODUÇÃO 

A natação é praticada desde a Grécia antiga por seus diversos 

benefícios para o corpo humano, sendo uns dos principais o desenvolvimento 

do sistema cardíaco e respiratório. No decorrer dos anos diversos conteúdos 

foram publicados e várias pesquisas foram feitas nessa área, pelos diferentes 

relatos de pessoas que sofrem de doenças respiratórias e que tiveram 

significativa melhora no quadro depois de começar a praticar esse esporte de 

maneira regular, com isso especialistas da área da saúde recomendam essa 

atividade física no tratamento dessas enfermidades. 



O tema foi escolhido, pois o mesmo abrange várias questões sobre os 

benefícios da natação para o corpo humano e no tratamento de várias doenças 

respiratórias, contendo bastante material para estudo e envolve um aspecto 

importante que é o esporte na qualidade de vida. 

Temos como objetivo neste artigo apresentar o surgimento e 

desenvolvimento da natação, apontar os benefícios da natação no tratamento 

de doenças respiratórias e como ela pode auxiliar nesse processo. 

A natação nada mais é que um esporte, e quando praticado de maneira 

correta e acompanhada de um profissional da área, são nítidos os benefícios 

na qualidade de vida e na saúde. A natação é importante para o 

desenvolvimento físico, fortalecimento muscular, resistência cardiorrespiratória, 

iniciação no meio aquático, noção espacial, melhora a capacidade aeróbica, a 

postura e ajuda na melhora da circulação sanguínea. 

 Vários motivos levam a prática da natação, como por exemplo, a busca 

por um esporte para sair do sedentarismo, melhorar a aptidão física, buscar 

uma melhora no estilo de vida e também alguns buscam a natação como forma 

de tratamento das doenças respiratórias. 

 Diversos músculos são trabalhados durante a prática da natação. A 

melhora da respiração está diretamente ligada com o alongamento da 

musculatura intercostal e da musculatura abdominal, facilitando a respiração 

diafragmática. 

Este presente artigo foi realizado por revisão de literatura, sendo 

utilizados como ferramentas de busca o Google Acadêmico e artigos 

científicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

Natação 

 

Não há evidencias exatas sobre quando o homem começou a dedicar-se 

a natação, mas há indícios que desde a antiguidade o homem pela sua 

necessidade de sobrevivência usava o meio aquático. 

Com o passar do tempo ela foi se tornando uma pratica que visava à 

formação do cidadão na Roma antiga. Hoje em dia é muito procurada pelas 

pessoas, por seus diversos benefícios, que são: auxiliam no tratamento de 

doenças respiratórias, no desenvolvimento da potencialidade do ser humano 

tanto físico quanto mentais, sendo ela a lateralidade e a noção espacial no 

meio aquático. 

A natação é um esporte muito praticado independente da idade, e as 

pessoas buscam por diversos motivos, seja pela pratica de algum esporte ou 

buscando auxilio no tratamento de doenças respiratórias. 

 

Doenças Respiratórias 

 

Existem várias doenças respiratórias, sendo as principais a asma e a 

bronquite aguda ou crônica, e a natação é um esporte que ajuda a proporcionar 

uma melhor qualidade de vida para pessoas que sofrem desse tipo de doença. 

 A asma pode ser definida como uma doença inflamatória crônica, que 

tem como sintomas a dispneia, aperto no peito e tosse podendo se desenvolver 

por vários fatores (7). 

 Já a bronquite pode ser definida como uma infamação dos brônquios e 

tem como sintomas a secreção mucosa excessiva e tosse. Ela é dividida em 

dois tipos, a bronquite crônica e aguda. Na bronquite crônica, seu tratamento 

pode durar anos, enquanto na bronquite aguda pode ser tratada em um 

período de tempo muito menor (8). 

 



 

A relação entre a natação e doenças respiratórias 

 

Na natação vários fatores influenciam no auxílio ao tratamento de 

doenças, uma delas é que o ar inalado é mais quente e úmido, fazendo com 

que provoque menos bronco espasmo. A natação visa três aspectos: físico, 

orgânico e psicológico, desenvolvendo assim o relaxamento e controle 

respiratório, resistência do sistema muscular, cardiovascular, respiratório e 

expansão pulmonar, fazendo assim, a natação o esporte mais indicado pelos 

médicos e outros profissionais da saúde. 

A natação é o esporte mais indicado para pessoas que sofrem de 

doenças respiratórias, como por exemplo, a asma (2). Um dos benefícios 

apresentados é a alta umidade do ar inspirado no nível da água, fazendo com 

que diminua a perda de água pela respiração e a diminuição da osmolaridade 

do muco das vias aéreas (2). 

O esporte além de ajudar na melhoria da respiração e 

consequentemente na diminuição das crises ocasionadas pela asma, como a 

tosse e a falta de ar, melhora significativamente o dia a dia desse indivíduo. 

Podemos dizer então que isso mudará a rotina dessa pessoa, pois fará com 

que ela não fique cansada por uma simples caminhada ou até mesmo nos 

serviços domésticos, diminuindo assim o desconforto gerado pela insuficiência 

respiratória e aumentando assim a sua condição física. 

A natação traz uma melhora na função respiratória, fortalecimento da 

musculatura respiratória e a reeducação diafragmática. Na natação a 

ventilação é mais eficiente e por isso trabalha-se a resistência aeróbica, 

fazendo com que as pessoas que sofrem de doenças respiratórias sejam 

capazes de suportar o exercício de longa duração com intensidade moderada 

(1). 

Dentre todas as atividades físicas, a natação é indicada, pois possui 

menor predisposição ao bronco espasmo, estimulando à musculatura 

responsável trabalhar de maneira correta a troca respiratória. Observa-se o 

ganho no desenvolvimento físico motor, no controle da respiração e além dos 

aspectos emocionais e sociais (3).  



A prática regular da natação acarreta diferenças significativas no dia a 

dia das pessoas asmáticas e na respiração, porque ela melhora a expiração, 

por aumentar a pressão dentro do tórax, diminui a tensão muscular devido ao 

meio liquido gerar o relaxamento muscular (6). O ambiente úmido evita o 

ressecamento das vias aéreas, gera também o fortalecimento do diafragma por 

ser realizada submersa e de outros músculos que auxiliam na respiração (4). 

Esse esporte é o mais estudado e procurado pelas pessoas, pois não há 

demora em se notar os efeitos no corpo e na qualidade de vida delas, tanto na 

parte fisiológica do organismo, com a respiração melhor, mas também na 

questão social desses indivíduos, pois estarão mais dispostos a encarar uma 

atividade física mais intensa, e consequente melhoria nos aspectos físicos e 

metais (5). 

CONCLUSÃO 

 

A natação no tratamento de doenças respiratórias foi e vem sendo alvo de 

estudos científicos até hoje, sendo de conhecimento vários benefícios que a 

natação pode acarretar, como por exemplo desenvolvimento da função e da 

musculatura respiratória, pouca predisposição ao bronco espasmo, melhora no 

controle da respiração entre outros.  

No decorrer do artigo mostramos a evolução da natação com o passar 

do tempo, a relação da natação e das doenças respiratórias, a importância 

desse esporte na vida das pessoas que sofrem dessas enfermidades, como 

asma e bronquite, e quais são os benefícios que esse esporte gera na 

respiração no corpo desses praticantes. 
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