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RESUMO 

 

A asma é uma doença crônica que afeta o sistema respiratório, o que provoca sintomas 
desconfortáveis como falta de ar, sibilância, tosse e ressecamento da vias aéreas. A natação por sua 
vez, auxilia no fortalecimento muscular, inclusive o diafragma e músculos respiratórios, contribuindo 
no desenvolvimento da resistência, no sistema cardiovascular respiratório e na expansão pulmonar.  
É indicada aos asmáticos por melhorar a capacidade aeróbia e minimizar o aparecimento desses 
sintomas. No entanto, existem evidências que os produtos utilizados na manutenção e limpeza das 
piscinas tornam-se prejudiciais às vias aéreas de pessoas que passam muito tempo em contato com 
essa água. O objetivo deste estudo foi apresentar os benefícios e citar os riscos da natação para 
portadores de asma. Foi dividido em três etapas onde se caracteriza a doença, apresentando a 
importância do exercício físico aos asmáticos, destacando por fim, os benefícios e riscos da natação 
para portadores da doença. Este trabalho baseou-se na revisão de literatura, onde foram consultados 
artigos científicos das bases eletrônicas Scielo, Google Acadêmico e sites especializados.  Conclui-se 
que a natação promove benefícios para os asmáticos, porém, com evidências de que os produtos 
químicos podem causar prejuízos às vias aéreas, novos estudos precisam ser realizados com o 
intuito de esclarecer se questões estruturais do ambiente aquático podem interferir para beneficiar ou 
prejudicar o portador de asma. 
 
Palavras-chave: Asma, natação, vias aéreas, exercício físico. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que o indivíduo portador de asma apresenta dificuldades em 

realizar exercícios físicos. Isso acontece porque se trata de uma doença que afeta o 

sistema respiratório. 

Dentre os diversos benefícios do exercício físico está o desenvolvimento da 

musculatura. Como o portador de asma tem dificuldades para respirar, ele necessita 

se esforçar ainda mais para que o ar entre e saia dos pulmões. Com a prática da 

natação, a musculatura respiratória torna-se mais fortalecida, diminuindo crises, 

aumentando a função pulmonar e melhorando a qualidade de vida do asmático. 

Porém, é importante salientar que a utilização de produtos químicos na 

manutenção e limpeza das piscinas pode ser prejudicial para pessoas que passam 

muito tempo em contato com essa água. 

A asma é uma doença crônica que afeta o sistema respiratório, o que pode 

acarretar sintomas como a falta de ar, tosse, sibilância e ressecamento das vias 

aéreas (1). 

A natação auxilia no controle respiratório, aumentando a capacidade 

aeróbia, melhorando assim a qualidade de vida do asmático (2). 

O objetivo deste estudo é apresentar os benefícios e citar os riscos da 

natação para portadores de asma. 



 
 

A metodologia deste trabalho baseou-se na revisão de literatura, onde foram 

consultados artigos científicos retirados das bases eletrônicas Scielo, Google 

Acadêmico e sites especializados. O trabalho foi dividido em três etapas, onde a 

primeira foi apresentar as características, sintomas, diagnóstico e tratamento da 

asma. Em um segundo momento descrever a importância do exercício físico para 

portadores de asma e por fim, destacar os benefícios da natação para os asmáticos 

e apresentar os malefícios do uso de produtos químicos, utilizados para limpeza das 

piscinas. Nomes como BERNARD, MARTINS E GONÇALVES, foram utilizados 

neste estudo como forma de atestar a importância de manter-se instruído quanto à 

doença e os benefícios e riscos das atividades físicas para asmáticos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O conceito de Asma 

 

A Asma é uma doença crônica que afeta o sistema respiratório. Surge por 

um processo inflamatório das vias aéreas provocando um estreitamento dos 

brônquios e bronquíolos, denominado broncoconstrição, dificultando a passagem de 

ar e comprometendo a respiração (1). Pode surgir por fatores genéticos, alérgenos 

ou fatores irritantes que tornam as vias aéreas hiperirritáveis e hipersensíveis. 

De acordo com a SBPT (Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia) 

(3), pode se manifestar em pessoas de qualquer idade, mas é mais comum em 

crianças. Até os dez anos de idade, crianças do sexo masculino são mais propensas 

à doença por terem as vias aéreas mais estreitas. Porém, é importante enfatizar que 

a doença pode revelar-se em ambos os gêneros. 

Diversos problemas são enfrentados pelas crianças com asma e um deles 

está relacionado ao contexto escolar, pois, com as crises, a criança asmática se 

ausenta às aulas, atrapalhando seu rendimento. Nas atividades que requerem 

esforço físico, como em jogos ou brincadeiras, a criança asmática pode ainda se 

sentir excluída por apresentar limitações perante seus colegas (4). 

A asma é uma das doenças crônicas mais populares, que atinge tanto 

crianças quanto adultos. Apesar de não ter cura, com o tratamento correto é 

possível diminuir os sintomas que tanto perturbam o asmático. Durante uma crise os 

sintomas mais comuns são a falta de ar, com dificuldade na entrada do ar nos 



 
 

pulmões, mas principalmente um bloqueio em sua saída, tosse, sibilância, dispineia 

e opressão ou desconforto torácico (5). 

Esses sintomas podem ser desencadeados ou provocados por alérgenos 

como ácaros, fungos, poeira, pelos de animais, entre outros, ou simplesmente por 

odores fortes, fumaça ou ainda com a prática de exercícios físicos (6). 

Para o diagnóstico da doença, o indivíduo deve realizar as provas de função 

pulmonar, onde por um exame de espirometria, se avalia o Pico de Fluxo Expiratório 

(PFE) que determina a velocidade em que o ar é expelido dos pulmões (7). Com a 

espirometria é possível analisar a magnitude da obstrução ao fluxo aéreo e torna-se 

confirmado o diagnóstico quando há reversibilidade da limitação ao fluxo de ar com 

o uso de broncodilatadores (6). 

Os principais tratamentos da doença incluem medicamentos, controle de 

fatores modificáveis e como terapia não medicamentosa destaca-se a prática de 

exercícios físicos. 

 

Exercícios Físicos para asmáticos 

 

Houve um tempo em que as crianças asmáticas eram privadas de praticar 

exercícios físicos por serem consideradas fracas, o que resultava em adultos 

sedentários e frágeis. Com a constante modificação e atualização dos estudos, 

medicamentos foram criados e medidas e técnicas produzidas alavancando o 

desenvolvimento de novas ideias e redirecionando o conceito sobre o tratamento da 

doença (9). 

A realização de exercícios físicos regulares auxilia na promoção e/ou 

manutenção da função pulmonar. Isso acontece com pessoas saudáveis, e com os 

asmáticos não é diferente. Porém, no segundo caso deve-se adequar principalmente 

volume e intensidade do treinamento para que minimize o desconforto e o asmático 

não entre em processo de Broncoespasmo Induzido pelo Exercício (BIE) (1). O BIE 

pode ser apontado principalmente como um ressecamento transitório das vias 

aéreas após exercício vigoroso. 

Exercícios aeróbios são recomendados para pessoas com doenças 

respiratórias por favorecerem a função pulmonar geral, contribuindo para uma 

melhor qualidade de vida. 



 
 

Porém, além dos exercícios de longa duração, como ciclismo e corridas, 

atividades mistas (aeróbias e anaeróbias) como os esportes coletivos futebol, 

voleibol e basquetebol também podem ser indicados para os portadores de asma. 

Adequando volume e intensidade, o asmático extrai os benefícios físicos, 

psicológicos e sociais do exercício físico (9). 

Nesse caso, o portador de asma tem livre arbítrio para determinar a 

atividade física que mais lhe promove prazer, o que auxilia para o não abandono do 

exercício por desmotivação. 

 

Benefícios e riscos da natação para portadores de asma 

 

A natação é conveniente para asmáticos por provocar menos 

broncoconstrição que outros exercícios. São diversos os fatores que auxiliam para 

diminuição desses sintomas. Em seu estudo, Bernard (8) menciona a alta umidade 

do ar no ambiente aquático e a posição horizontal durante a prática do exercício 

como aspectos que contribuem na manutenção da função pulmonar e melhoria da 

capacidade aeróbia. Corroborando com esse estudo, Martins e Gonçalves (1), citam 

em sua pesquisa que a alta umidade do ar inspirado em uma aula de natação auxilia 

na redução do broncoespasmo induzido pelo exercício. 

Muitos estudos defendem e apontam a natação como o esporte que promove 

melhoria na capacidade aeróbia das crianças, elevando assim os níveis de Pico de 

Fluxo Expiratório. Referente ao relatado, foi realizado um estudo onde se pode 

mensurar a rapidez em que o ar é expelido dos pulmões. Este experimento foi 

desenvolvido em crianças asmáticas com idades entre 5 e 14 anos, em uma única 

sessão de natação. As mesmas foram avaliadas antes do exercício, imediatamente 

após e dez e vinte minutos posteriormente à aula. Foi observado que logo após o 

exercício, o pico de fluxo expiratório aumentou (241,4 L/min) significativamente seus 

níveis se comparado aos valores encontrados antes da sessão (221,4 L/min). Após 

dez minutos, esses números aumentaram ainda mais, chegando a 250,0 L/min. Por 

fim, vinte minutos após o exercício, os níveis do pico de fluxo expiratório sofreram 

uma queda, chegando a 238,6 L/min, ainda sim valores mais elevados se 

comparados com os números encontrados antes do início do exercício (7). Portanto, 

ainda faltam estudos que mensuram o pico de fluxo expiratório após um tempo maior 



 
 

para analisar se esse aumento é transitório ou se pode realmente trazer resultados 

gratificantes ao asmático. 

Para Bernard (8), há uma contradição quando associações médicas indicam 

e recomendam a natação para asmáticos, pois existem evidências de que o cloro 

pode ser prejudicial para as vias aéreas de nadadores. Há mais de vinte anos, já é 

de conhecimento científico, que nadadores de competição tendem a sofrer mais de 

problemas respiratórios que praticantes de outros esportes, talvez por se manterem 

muito tempo em contato com a água tratada com produtos que podem ser ofensivos 

para as vias aéreas.  Porém, esses problemas não são com frequência estudados 

porque há uma tendência à indicação da natação para asmáticos. 

Para corroborar com a pesquisa acima citada, um estudo de Fiks et al 

mostra que o produto mais utilizado para limpeza de piscinas é o cloreto e que em 

nadadores de elite já mostrou ser agressivo para as vias aéreas. Neles havia mais 

sintomas de hiperresponsividade brônquica que em esportistas de outras 

modalidades (10). 

 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo identificou os benefícios do exercício físico para portadores de 

asma, confirmando que a prática da natação auxilia na manutenção da função 

pulmonar, promovendo melhoria na capacidade aeróbia. 

Porém, existem evidências de que os produtos utilizados na manutenção e 

limpeza das piscinas podem ser prejudiciais para as vias aéreas de pessoas que 

passam muito tempo em contato com essa água. 

Dessa forma, novos estudos devem ser realizados em diferentes ambientes 

aquáticos, com piscinas cobertas e abertas, e temperaturas distintas com finalidade 

de identificar possíveis alterações de acordo com as características do local. 
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