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INTRODUÇÃO: O afogamento é uma das principais causas de morte por acidentes em crianças no mundo
(GILCHRIST et al, 2014). O Brasil apresenta um dos maiores números estatísticos deste tipo de ocorrência
(KLAR et al, 2013), a conscientização aos pais e familiares são de estrema importância para este tipo de
ocorrência e como evita-los (MORRONGIELLO, et al. 2013; 2014). Scorcine, et al. (2009), propuseram e
testaram os efeitos de uma palestra de curta duração para tutores de crianças, sobre a conscientização
dos fatores mais relevantes para minimizar os riscos do afogamento infantil, e os resultados
demonstraram efeitos robustos e potencialmente efetivos, entretanto, pais com domínio do nadar
apresentam comportamentos diferenciados sobre segurança que pais não nadadores?.

OBJETIVO:
Analisar a magnitude de relação entre o domínio aquático dos tutores de
crianças e a conscientização dos riscos de afogamento infantil.

MÉTODOS:
11 Indivíduos

Questionário – 14 questões
fechadas

voluntários foram avaliados na piscina quanto
ao domínio de 7 habilidades de
autossuficiência aquática

Conhecimento de causa; predisposição
ao afogamento infantil e fatores de
prevenção
palestra informacional sobre a
temática

Estatística: Após a confirmação da não normalidade dos dados, optou-se pela utilização do teste de
Wilcoxon para análise da influência da palestra, e o teste de correlação entre o domínio e a pratica foi
utilizado Spearman.

RESULTADOS:
Tabela 1. Desempenho no domínio das habilidades de autossuficiência aquática (DHAS). Número de
acertos (AC) e erros (ER) identificados antes e pós palestra informacional sobre o conhecimento das
causas que predispõem o afogamento infantil e fatores de prevenção, respectivamente (SPI) e (PI).
Diferença relativa na quantidade de acertos.
Média
D.P

26,18
2,68

DHASA
7,73
1,90

AC_SPI
6,36
1,86

r
0,50
-0,55
* indica diferença entre AC e ER para as condições SPI e PI.
# indica correlação (r) entre as variáveis DHAS e as demais variáveis

.

ER_SPI 1
11,9*
0,94
0,86

CONCLUSÃO: A palestra informativa mostrou-se eficiente para a
conscientização dos riscos e cuidados quando se trata de afogamento
infantil, mas não foi evidenciado correlação entre os níveis de habilidade de
autossuficiência na água e a magnitude de conhecimento dos riscos de
afogamento, indicando que domínio prático do tutor não garante
conhecimento de prevenção.
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2,09*
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