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NATAÇÃO
A Natação é outra modalidade com grande número de medalhas oferecidas em Jogos Paralímpicos e também conta com o funcionamento de seu centro de referência nacional nas dependências do Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, sob o comando de uma
comissão técnica nacional. Em 2018 foram iniciadas atividades para
uma categoria de base no Centro de Referência, visando o aprimoramento técnico e inclusão nas competições regionais e nacionais. Ao
todo, 45 atletas de 13 clubes são atendidos no Centro de Referência.
Com um número crescente de atletas e jovens talentos expoentes,
com 18 novos atletas oriundos das Paralimpíadas Escolares inseridos
no Circuito Loterias Caixa, a modalidade trabalha numa ótima perspectiva para os resultados deste ciclo.
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Em 2018, 36 atletas foram atendidos pelos projetos de Alto Rendimento, dos quais 15 mulheres e, dessas, 4 com deficiência severa.
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Em termos de classificação no ranking mundial, houve uma pequena
diminuição no número de atletas ranqueados entre os top 3, 6 e 10, o
que pode ser atribuído à grande instabilidade no cenário das classes
esportivas dos atletas, devido às mudanças nas regras de classificação funcional da modalidade promovida pelo IPC. Muitos atletas de
vários países tiveram suas classes alteradas, sendo alguns mais de
uma vez e, como o processo ainda não está finalizado, as análises
acerca de possibilidades de medalhas no Jogos de Tóquio estão bastante prejudicadas.
Entre os 41 nadadores brasileiros ranqueados entre os 10 melhores
do mundo, 12 (29%) figuram nos top 3 da modalidade, sendo 25% (3)
desses, atletas jovens.
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Na temporada de 2018, os nadadores brasileiros participaram de
quatro etapas do IPC Swimming World Series, o circuito mundial de
competições abertas do IPC, além do Parapan-Pacific, na Austrália.
A etapa da Dinamarca foi voltada para 12 atletas jovens e João Pedro
Oliva, atleta revelação da modalidade e vice-campeão brasileiro dos
50m Livre S9, conquistou a medalha de prata nessa prova. Na etapa
de São Paulo Open Internacional Loterias Caixa, a seleção brasileira
participou com 26 atletas. Nas duas outras etapas, da Itália e Inglaterra, 14 atletas representaram o Brasil e cinco deles conquistaram 15
medalhas nas duas competições.
Na principal competição do ano, em Cairns, na Austrália, 14 dos 15
participantes conquistaram 35 medalhas, posicionando o Brasil na
quarta posição do quadro geral de medalhas.
As fases de treinamento da modalidade de natação passaram por uma
reformulação de conceito e os atletas da Seleção e seus treinadores
passaram a ser atendidos de maneira mais individualizada pela comissão técnica nacional no Centro de Referência. Ao todo, 51 ações dessa
natureza foram realizadas, sendo 19 específicas com atletas jovens.
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