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INTRODUÇÃO: A avaliação respiratória pode ser realizada por meio da espirometria, exame que viabiliza men-
surar os volumes, capacidades e fluxos pulmonares a partir de manobras respiratórias padronizadas e padrões de 
referência como altura, sexo e idade. A capacidade vital forçada (CVF) é uma das variáveis aferidas pela espirome-
tria. Diante do sedentarismo os volumes e capacidades pulmonares podem está comprometidas. A natação propor-
ciona desempenho físico, promovendo aumento da capacidade respiratória prevenindo as disfunções respiratórias. 
OBJETIVO: Analisar o comportamento da capacidade vital forçada diante da prática de atividade física aquática. 
METODOLOGIA: Pesquisa de caráter prospectiva, transversal, quantitativa e não randomizada. Iniciou-se após a 
aprovação do comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da Universidade da Amazônia - UNAMA, uni-
dade órgão Centro de Ciências Biológicas da Saúde e se deu conforme a Resolução no. 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde, após aprovação sob o parecer do processo Nº 36950014.2.0000.5173. Os participantes foram submetidos 
à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecidos (TCLE). Foram selecionados 40 voluntários, do gênero 
masculino, na faixa etária de 18 a 25 anos, divididos em dois grupos: GA com 20 voluntários praticantes de natação 
há 2 anos e GC grupo controle com 20 voluntários sedentários. A coleta de dados da pesquisa foi realizada na Sede 
Social do clube do Remo, na cidade de Belém do Pará no período de outubro 2014. Na análise da CVF foi utilizado o 
espirômetro portátil da marca SPIROTEST (Germany-ALE). Os dados foram armazenados para analise estatística por 
meio do Teste Qui-Quadrado no pacote BioEstat 5.0, adotando significância para p ≤ 0,05. RESULTADO: A cor-
relação entre os grupos GA e GC apontou alta significância (p<0,01) para a capacidade vital forçada. Enaltecendo que 
foi utilizado o maior valor alcançado no teste espirométrico por cada individuo. CONLUSÃO: A CVF apresentou-se 
maior diante da prática de atividade física aquática ao comparar com indivíduos sedentários.
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