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A INFLUÊNCIA DA NATAÇÃO NA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS COM 

PARALISIA CEREBRAL 

 

RESUMO 

O objetivo dessapesquisa bibliográfica é estudar a influência da natação na qualidade de vida 

de crianças com paralisia cerebral, para tanto, foi analisado estudos recentes que investigaram 

o efeito da natação na qualidade de vida de crianças com paralisia cerebral. Pretende-se ainda 

discutir os resultados obtidos em relação à natação na qualidade de vida de crianças com 

paralisia cerebral. Analisou-se 42 artigos científicos de periódicos apresentados no site da 

Scientific Eletronic Library Online (Scielo), no período de 2009 a 2014. Por se tratar de uma 

pesquisa exploratória de cunho qualitativo os resultados obtidos através das análises dos 

artigos encontrados, serão interpretados e categorizados para transcrição e discussão será 

através de análise descritiva. 

Palavras – Chave: Desordens; Desenvolvimento motor; Desenvolvimento cognitivo; 

Desenvolvimento afetivo/social. 

 

INTRODUÇÃO 

A Paralisia Cerebral acomete o sistema nervoso central (SNC) e afeta principalmente a 

área sensoriomotora do indivíduo causando distúrbios das capacidades musculares, espasmos 

involuntários e desordens na postura corporal (AIDAR et al., 2006). Estes distúrbios são 

caracterizados por um conjunto de alterações das funções sensório motoras devido a uma 

lesão do cérebro em desenvolvimento (CARDOSO et al., 2007). 

Devido a deficiência neurológica e as mudanças do alinhamento corporal instaladas 

pela Paralisia Cerebral, as crianças com esse tipo de lesão encontram grandes dificuldades em 

manter o equilíbrio corporal. Nesse sentido, atividades que estimulam o equilíbrio corporal 

devem ser atribuídas à crianças, principalmente aquelas que possuem comprometimento 

neurológico. (TEIXEIRA; ALVES; PEDROSO, 2010). 

O esporte como exercício físico agrega valores fisiológicos e promove a reabilitação 

dos mais altos níveis (TSUTSUMI et al., 2004), e, em indivíduos que possuem limitações 

físicas, além de melhorar sua socialização, adapta o seu condicionamento físico à situação 

atual (LABRONICI et al., 2000). 

Oliveira e Rocha (2009) discutem que a natação praticada como exercício físico pode 

proporcionar melhora na qualidade de vida, beneficiando os aspectos físicos, mentais e sociais 

do individuo praticante.Tsutsumi (2004), Almeida e Tonello (2007) e Aidair (2006) 

corroboram discutindo que a natação é eficaz para a melhora e manutenção da estruturação 

fisiológica e social e desenvolve o potencial orgânico em sua generalidade, além de ser 

benéfico para a auto estima e a socialização de qualquer indivíduo. 



Peres e Garcez, 2010 ao observarem um competidor de natação com Paralisia Cerebral 

perceberam sua auto-estima elevada devido às quebras de barreiras geradas pela atividade 

dentro da água, pois muitas possibilidades, antes limitadas, surgiram com a prática deste 

esporte, fazendo o jovem competidor vencer suas próprias dificuldades, superando seus 

limites. 

 Dessa forma, esse estudo bibliográfico tem como objetivo estudar a influência da 

natação na qualidade de vida de crianças com paralisia cerebral, analisar estudos recentes que 

investigaram o efeito da natação na qualidade de vida de crianças com paralisia cerebral e 

discutir os resultados obtidos em relação à natação na qualidade de vida de crianças com 

paralisia cerebral;  

 

MÉTODO 

Trata-se de um estudo qualitativo exploratório, do tipo bibliográfico, no qual foi 

realizado um levantamento de estudos recentes da literatura, proporcionando assim, um 

melhor entendimento do problema proposto pela pesquisa.  

Analisou-se 42 artigos científicos de periódicos apresentados no site da Scientific 

Eletronic Library Online (Scielo), no período de 2009 a 2014. Os periódicos 

foram:Repositório Comum, Revista da Sobama, Repositório Universidade de Trás os montes 

e Alto Douro, Salusvita, Revista Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação, 

Cadernos de Terapia Ocupacional da USFCAR, Repositório Cientifico do Instituto 

Politécnico de Castelo Branco, Repositório Cientifico Lusófona, Repositório Cientifico 

Atlântica e Revista Eletrônica de enfermagem. 

Foram utilizadas as palavras chaves natação para crianças especiais, crianças com 

paralisia cerebral e benefícios da natação durante a busca dos artigos científicos.Os resultados 

obtidos através das análises dos artigos encontrados serão interpretados e categorizados para 

transcrição e a discussão será através de análise descritiva. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os artigos encontrados estão apresentados por quantidade na figura1, onde 

verificamos que dos 42, a maioria (28,5 %) foram encontrados no ano de 2009. A figura 1 

também nos orienta que o interesse dos pesquisadores pelo tema natação para crianças com 

paralisia infantil tem diminuído, já que nos anos correntes a quantidade de artigos encontrados 

diminuiu, passando para 14,2 % em 2013 e somente 4,7 % em 2014. 



Figura 1: Apresentação dos artigos encontrados separados em anos.

 

A análise dos artigos ainda está em andamento, contudo, os resultados iniciais nos 

orienta que a natação pode contribuir para a qualidade de vida de crianças com paralisia 

cerebral, pois os resultados dos estudos mostram melhora no desenvolvimento motor, 

cognitivo e afetivo/social dessas crianças.
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