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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

Considerando a utilização de flutuadores de braço em

Tabelas

aulas de natação infantil, o objetivo foi:

respectivamente, comparação intra e intergrupos.

Comparar o desenvolvimento das habilidades de
deslocamento em decúbito ventral e dorsal de
crianças com e sem o uso de flutuadores nos braços.

1

e

2

apresentam

resultados

de,

CFlut

SFlut

Deslocamento ventral

Z = − 2.53 (p = 0.01)

Z= − 2.67 (p < 0.001)

Deslocamento dorsal

Z = − 1.26 (p = 0.08) Z = − 2.68 (p = 0.007)

Tabela 1: Resultados da comparação intragrupos

Grupo CFlut apresentou melhorias na tarefa de
deslocamento ventral e não obteve melhorias na

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram avaliadas 17 crianças,

oito intervenção com

flutuadores (CFlut) e nove sem (SFlut), entre 36 e 47
meses de idade.

tarefa

de

apresentou

deslocamento
melhorias

líquido.

8 semanas

duas

Grupo

SFlut

habilidades

de

deslocamento.
Pré-intervenção

Pós-intervenção

Deslocamento ventral

U = 14.0 (p = 0.02)

U = 25.5 (p = 0.27)

Deslocamento dorsal

U = 25.0 (p = 0.25)

U = 31.0 (p = 0.62)

PROCEDIMENTOS
As crianças participaram de uma intervenção no meio

nas

dorsal.

Tabela 2: Resultados da comparação intergrupos

2 x semana

30
minutos/aula

Em relação à comparação intergrupos, no teste préintervenção ambos apresentaram resultados similares
na tarefa de deslocamento dorsal, no entanto, o grupo

Escala de Erbaugh1 para avaliar a aquisição das

CFlut obteve melhores resultados na tarefa de

habilidades aquáticas de deslocamento.

deslocamento ventral. No teste pós-intervenção, os
grupos apresentaram resultados similares nas duas
habilidades

CONCLUSÃO
Resultados sugerem melhor aproveitamento das aulas
por parte do grupo SFlut nas duas habilidades avaliadas.
Flutuadores causam desalinhamento entre centro de
empuxo e centro de massa. Torque é gerado,
dificultando a posição e os deslocamento na posição
horizontal2, 3.
Figuras 1 e 2: Crianças do grupo com flutuadores e do grupo sem flutuadores.
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