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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

A Leão Marinho Natação Recreação e Lazer é
uma escola de natação infantil que se faz
presente ,há 13 anos, no mercado e o seu
diferencial é evidenciar a importância da prática
da Natação Infantil para o desenvolvimento
global da criança. Isso ocorre pois a natação
assume um papel fundamental nesse processo:
estimula o acervo motor; melhora a cognição e
ainda previne o aparecimento de determinadas
doenças.
OBJETIVO
Traçar o perfil do aluno de natação infantil
relacionando o gênero com a suscetibilidade a
doenças pré- existentes e o tempo que esses
alunos passam praticando Natação.
MÉTODOS
Descritiva

Exploratória
Ex-post facto

(Vergara, 2006)

Amostra

48 Excluídos
166 Inclusos

214 Formulários

Critérios de
Inclusão

 Alunos com regularidade de pelo menos 3
meses consecutivos, frequentando as aulas de
natação no turno da manhã e tarde, e que
estavam regularmente matriculados durante
janeiro de 2015 à dezembro de 2015;
A coleta dos dados deu-se por meio de uma
análise documental das variáveis a) Gênero; b)
Se o aluno possui alguma doença pré-existente.
Os dados foram coletados e analisados por meio
de um software estatístico, o SPSS 20, quanto à
distribuição da frequência das respostas com
cálculos percentuais.

Tabela1. Percentual por gênero
Masculino
Feminino

50,40%
50,60%

Tabela 2. Percentual de alunos portadores de
doenças pré existentes
Possui
25,34%
Não possui
74,66%
 Do Gênero masculino, 14,63% possuem algum
tipo de doença e os principais tipos
encontrados foram: I) Asma (83,33%); II) Rinite
(16,67%).
 No gênero feminino, 10,71% - possuem algum
tipo de doença e as mais frequentes foram: I)
Asma (44,44%); II) Rinite (22,22%); III) Otite
(11,11%); IV) Dermatite Atônica (11,11%); V)
Urticária (11,11%)
.
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Segundo Ramaldes (1987): a prática esportiva
no começo da vida é importante para o
desenvolvimento da criança e a natação é uma
das mais indicadas por conta de seus benefícios,
físicos, orgânicos, psicossociais e terapêuticos.
Conclui-se, quanto ao gênero, que existe uma
sutil maioria feminina nos praticantes. No que diz
respeito às doenças pré-existentes, o gênero
masculino teve maioria, e a asma se apresentou
como a doença mais frequente para ambos os
gêneros. Tal fato reitera que a finalidade da
prática da natação infantil, nestes casos, pode
possuir fins terapêuticos.
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