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RESUMO

Ponderando o nível de atividade física pós trauma medular, é necessário
verificar na literatura, quais são atividades físicas ou esportivas adaptadas
executadas, por pessoas com lesão medular, e como esse fator se reflete em
sua qualidade de vida cotidiana. Método: Foi realizado um levantamento
bibliográfico no período de Outubro a Novembro 2019, nos seguintes bancos
de dados Google Acadêmico, Pubmed sistema MEDLINE, SciELO, Scopus,
Embase, Dedalus, deixando com maior relevância artigos retroativos há 5
anos. Os esportes adaptáveis possibilitam ao praticante interação social em
ambientes esportivos, influência na satisfação da vida, auxilia na reintegração
da comunidade, se torna um elemento central da recuperação do paciente que
sofre a lesão medular, pois auxilia na compreensão corporal e filosófica da
vida. No entanto para realizar a prática é necessária uma rede de apoio
advinda dos familiares e do sistema de políticas públicas, mas quando a
pessoa com deficiência consegue aderir a prática esportiva, podemos concluir
que a mesma é de grande valia para sua qualidade de vida.
Descritores: atividade física, esporte adaptado, lesão medular, qualidade de
vida, rede de apoio.
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INTRODUÇÃO
Em 2019 o Brasil voltou de Lima – Peru com a sua marca de melhor campanha
em jogos Parapan-Americanos, com um total de 308 medalhas, essa atenção
da mídia levanta um questionamento de quantas pessoas com deficiência
praticam algum esporte ou atividade recreativas, a fim de melhorar suas
condições e qualidade de vida.
No Brasil temos 6,7% de pessoas com deficiência ou PCD, segundo dados de
IBGE que utilizou a mesma base do Censo 2010. (1)
Essa é uma população que necessita de projetos sociais, que visem melhorar o
campo psicossocial e físico pós trauma. Tendo em vista a quantidade atletas
com deficiência, esta pesquisa é conduzida enfatizando a lesão medular, a fim
de observar, quais são atividades físicas realizadas nesse grupo e o benefício
obtido com a respectiva atividade.
Antes de adentramos na discussão sobre o tema, é necessária uma
contextualização sobre a anatomia da coluna e consequentemente da medula.
A coluna vertebral é o pilar mestre (eixo mecânico) do tronco. Além de suportar
o peso do corpo ela é bastante flexível. Essas duas propriedades mecânicas
antagônicas fazem com que ela seja bastante vulnerável às lesões. Além disso,
ela aloja em seu interior, a medula espinhal, que faz a comunicação entre o
cérebro e demais partes do corpo.
Nossa coluna é constituída de 32 a 33 vértebras. Temos 07 vértebras cervicais
(coluna cervical), 12 vértebras torácicas (coluna torácica-ligadas às costelas),
05 vértebras lombares (coluna lombar), 05 vértebras sacrais (coluna sacral –
fundidas) e 3 ou 4 vértebras coccígeas (coluna coccígea). (2)
Conhecendo essa estrutura sabemos que a lesão medular pode acometer
diversos níveis da coluna vertebral e sua origem pode ser traumática, não
traumática ou congênitas, e ainda completas ou incompletas, conforme o nível
da lesão pode ocorrer um comprometimento do controle motor, perda de
sensibilidade, dos controles esfíncteres, afetar o funcionamento dos órgãos,
circulação sanguínea, alteração no sistema nervoso, e na sensibilidade de
temperatura. (3)

Por conta disso, é de extrema importância uma avaliação minuciosa para
determinar a extensão da lesão e poder diagnosticar corretamente o grau de
comprometimento da coluna vertebral, as normas internacionais para
classificação neurológica de lesão medular mais referida é a Escala de
Comprometimento da Asia (AIS), foi desenvolvida pela American Spinal
Injury Association (ASIA) como uma ferramenta de classificação universal
para lesão medular com base em uma avaliação sensorial e motora
padronizada. (4)

Figura 1 - American Spinal Injury Association (ASIA)

2 METODOLOGIA
Foi realizado um levantamento bibliográfico no período de Outubro a Novembro
de 2019, na base de dados do Google Acadêmico, Pubmed sistema MEDLINE,
SciELO, Scopus, Embase, Dedalus, deixando com maior relevância artigos
retroativos há 5 anos. As palavras chaves utilizadas na pesquisa em inglês:
Spinal cord injuries, Sport for persons with disabilities, Quality of life,
Wheelchair, adapted sport, social impact, sport, Special Olympics, paralympic
sport.
Os estudos verificados tinham em seu título correlação com atividades físicas
ou esportivas adaptadas para pessoas com lesão medular e como isso reflete
na qualidade de vida desses indivíduos PCD.

3 RESULTADOS/DISCUSSÃO
A atividade física proporciona a seu praticante alguns benefícios como melhora
do perfil lipídico e até melhora na autoestima, acredita-se que a atividade física
é uma forma de restaurar a saúde ou minimizar os danos gerais,
proporcionando assim uma melhora na qualidade de vida (5). A definição de
qualidade de vida é subjetiva, segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS) (6) define como “A percepção que um indivíduo tem sobre a sua
posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos
quais está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações”. Trata-se de uma definição que contempla a influência da saúde
física e psicológica; nível de independência; relações sociais; crenças pessoais
e das suas relações com características inerentes ao respectivo meio na
avaliação subjetiva da qualidade de vida individual. Neste sentido, poderemos
afirmar que a qualidade de vida é definida como a “satisfação do indivíduo no
que diz respeito à sua vida quotidiana”.
Então se a nossa saúde física é afetada, em consequência, nossa qualidade de
vida também é. Existe uma relação entre atividade física, a melhoria da
condição da saúde e a qualidade de vida, em resumo, se conseguirmos
melhorar a nossa condição de saúde física rumo a uma vida mais saudável,
através de uma correta promoção da saúde, então conseguiremos melhorar a
nossa qualidade de vida.
O presente estudo tem como objetivo pesquisar na literatura quais são
atividades físicas ou esportivas executadas, por pessoas com lesão medular,
tendo em vista seu comprometimento físico, é necessário saber o quanto isso
se reflete em sua qualidade de vida. Pois é um direto universal do cidadão o
acesso igual ao esporte, segundo a Convenção das Nações Unidas de 2006
(7). Quando esse direito é exercido verificamos uma associação positiva com
melhorias na qualidade de vida, satisfação com a vida, reintegração da
comunidade, humor e emprego nas pessoas com deficiência. (8)
A pesquisa de Lape, Emma C., et al. (9), nós traz os benefícios relatados pelos
participantes de um projeto em programa adaptativo de esportes, esse estudo
qualitativo abordou diversos esportes, e identificou 5 temas: bem-estar físico e

saúde / segurança; relações interpessoais e sociais; intrapessoal e crenças /
atitudes; ambiente físico e acesso.
Os esportes adaptáveis possibilitam ao praticante interação social em
ambientes esportivos, possibilita uma melhor integração social, influencia na
satisfação da vida e potencializa a probabilidade do retorno ao emprego ou
mercado de trabalho (9). Alguns conceberam o início da deficiência como uma
transição, uma maneira de se envolver com esportes que eles não teriam
tentado de outra forma, segue alguns relatos extraídos dessa pesquisa:
“O que eu mais amei foi que [.] Eu me senti mais como um atleta do que uma
pessoa com deficiência praticando esportes. "
“Tentamos esportes que talvez nunca tivéssemos tentado. [.] É assim que
nossa

equipe

[paraolímpica]

se

desenvolve

em

todos

os

nossos

esportes diferentes. "
“Meu esporte favorito [.] é o windsurf. eu estive fazendo isso desde que conheci
Ross, então quando eu tinha 10 anos. Eu adoro a sensação de atravessar o
vento e sinceramente, parece que você está voando.”

A prática do esporte proporciona os benefícios já citados, no entanto encontrase dificuldades para a adesão nos mesmos, em um estudo realizado com
atletas de rúgbi em cadeiras de rodas, observou-se que o primeiro contato
deles com o esporte adaptado, ocorreu por meio de amigos, jogadores e
treinadores, e para realizar a prática do esporte adaptado é necessária uma
rede de apoio, que são sistemas organizacionais capaz de reunir indivíduos e
instituições democráticas (10). Corroborando com a necessidade dessa rede
de apoio Capo-Juan MÁ (11) sugere que o indivíduo com lesão medular siga
um programa de longo prazo de atividade física adaptada no sentido de manter
sua saúde, todavia eles também relatam a dificuldade em encontrar políticas
públicas que apoiem a causa. Há também alguns pré-requisitos para permitir
que os usuários de cadeira de rodas tenham um estilo de vida mais ativo: a
cadeira de rodas deve ser ajustada de maneira ideal ao ambiente cotidiano,
incluindo instalações esportivas e deve ser facilmente acessível. Um estilo de

vida ativo geralmente também requer uma mudança de atitude ou
comportamento. (12)
Os indivíduos que participaram do estudo de rúgbi em cadeiras de rodas
declaram que a motivação para a prática do esporte ocorreu por desejos
pessoais, a fim de melhorar sua qualidade de vida, promover uma melhor
independência física, junto com o desejo de reabilitar-se, da mesma maneira a
possibilidade de se desenvolver no campo pessoal, social e educativo (10).
Segundo Day e Wadey (13), a prática esportiva é um elemento central na
recuperação de pacientes com deficiência adquiridas e essa participação
auxilia na compreensão corporal e filosófica da vida.
É importante ressaltar que a lesão medular é uma das deficiências mais graves
que temos, pois impacta no modelo Biopsicossocial, que são os aspectos
biológicos, psicológicos e sociais. O portador da deficiência deve ser orientado
a cuidar por toda vida de suas limitações de atividade e manutenção do estado
ideal de vida, junto com esse estado ocorre condições secundárias à saúde
que impacta diretamente na qualidade de vida, pois o sujeito fica submisso a
desenvolver (úlceras por pressão, infecções urinárias, espasmos musculares,
osteoporose, dor, problemas renais - infecções, calculoses e má circulação)
(14).
Em um trabalho realizado por Dragana KLJAJIĆ (15), para verificar o impacto
das atividades esportivas na qualidade de vida das pessoas com lesão
medular, não houve evidência significativas que as mesmas melhorassem as
condições de saúde secundárias, entretanto é indiscutível o benefício que a
atividade esportiva tem na qualidade de vida gerando efeitos positivos sobre
bem-estar psicológico, principalmente porque gera aumento de força muscular
na parte superior do tronco (16), melhora a função respiratória (17), mas vale
ressaltar que quando a atividade esportiva saí do âmbito recreativo e entra no
de alto rendimento, exigindo do atleta a capacidade de sprint, agilidade, força e
resistência na cadeira de rodas (18) deixa o sujeito exposto a lesões por
desgastes aos músculos que necessitam ser funcionais, reproduzindo assim
um impacto negativo na vida social (19, 20).

A origem dos esportes para pessoas com deficiência é amplamente atribuído
ao Stoke Mandeville, Hospital na Grã-Bretanha (21). No final da Segunda
Guerra Mundial, o Dr. Ludwig Guttmann, um neurocirurgião britânico nascido
na Alemanha e diretor do Centro Nacional de Lesões da Coluna Vertebral em
Stoke Mandeville, organizou um esporte adaptativo integrado nas terapias de
reabilitação padrão, ele acreditava que a atuação do esporte traria melhoras no
bem estar físico e psicológico dos pacientes, de uma forma natural o exercício
seria corretivo e um auxiliador para a aptidão física, força, coordenação,
velocidade, resistência e superação da fadiga, à vista disso seus pacientes se
entusiasmaram e se beneficiaram dessa crença do Dr. Guttmann.
Com base em seus sucessos clínicos com terapia esportiva, o Dr. Guttmann
organizou o primeiro Stoke Mandeville Games para pessoas com deficiência
em 28 de julho de 1948, que coincidiu com a Cerimônia de Abertura dos Jogos
Olímpicos de Londres em 1948. Inicialmente dezesseis feridos veteranos de
guerra britânicos participaram dos primeiros jogos de Stoke Mandeville (21).
Quatro anos depois, atletas da Holanda também competiram, transformando
assim o valor dos Jogos como internacionais.
A competição esportiva para atletas com deficiência cresceu rapidamente, e a
primeira Paraolimpíada ocorreu em Roma, Itália, em 1960, teve como nome
"Jogos Paraolímpicos", para indicar que os Jogos ocorrem paralelamente aos
Jogos Olímpicos. Seiscentos atletas de 23 países competiram nos primeiros
Jogos Paraolímpicos de Verão, que vieram a ser realizados quadrienalmente
desde então.
Independente se a atividade esportiva está relacionada com o auto rendimento
ou não, ela se torna satisfatória ao praticante, o trabalho de Zwierzchowska, A.,
Żebrowska, A., & Szkwara, M. (2017), (22) correlaciona a atividade esportivas
e satisfação de viver de homens após lesão medular cervical, o objetivo do
estudo foi avaliar a satisfação com a vida entre homens que praticavam o rúgbi
em cadeiras de rodas contra homens nas mesmas condições que não
praticavam esporte algum, ou seja, classificados como sedentários para um
grupo controle. O trabalho concluiu que as habilidades funcionais eram
comparáveis e a satisfação com a vida no grupo de estudo de homens após
lesão medular cervical é determinado pela atividade atlética, e a medida que o

tempo de lesão aumenta, a satisfação com a vida daqueles que praticam o
esporte se torna um ponto alto e estatisticamente significativo, o que não foi
encontrado em outros grupos.
Encontramos na literatura que a prática do esporte gera um impacto
psicossocial (23), independente de qual modalidade esportiva seja, o estudo de
Richardson, Emma V., et al. (24) sobre o impacto psicossocial do tênis em
cadeira de rodas com atletas de diferentes países, foi realizado através de
entrevistas com seus participantes. Nas entrevistas tinha como enfoque o
desenvolvimento de habilidades transferíveis; a percepção do crescimento
pessoal e os benefícios de uma identidade atlética.
É importante destacar que as diferentes identidades culturais podem afetar a
percepção que a sociedade tem sobre pessoas portadores de deficiência, em
consequência tais portadores sentem de formas negativas ou positivas. Em
países em desenvolvimento, devido a cultura, pode ocorrer com mais
frequência o isolamento e preconceito com aqueles que possuem alguma
deficiência se comparado com demais países com maior desenvolvimento. Dito
isto, o artigo demonstra como há importância no relacionamento do esporte
para seus praticantes.
Segundo os relatos dos estudos, o esporte proveu para seus praticantes
aumento de números de amigos; sentimento de poder; o desenvolvimento de
habilidades; liderança e melhoria na aptidão física. Um fato importante a se
observar é que todos os participantes deste estudo relataram que a prática do
esporte auxiliou de forma positiva em sua autoconfiança, e que foi transmitido
para dentro de sua vida social e convivência com os demais. Também é
exposto por seus praticantes que o esporte os auxiliou a desenvolver sua
resiliência e aptidões físicas, trazendo para o seu dia a dia uma independência.
(24). Para aqueles que adquiriram sua deficiência ao longo da vida, a prática
do esporte deu uma perspectiva mais positiva a sua condição, os ajudando a
se acostumar e aceitar melhor seu estado atual.
Este estudo demonstra que a prática do esporte auxilia de forma positiva seus
praticantes, mesmo vendo a multiculturalidade que seus praticantes possuem e
de onde ele vem, entretanto, devido a certos níveis de desenvolvimento de

alguns países há dificuldade ainda da manutenção e despesas que o esporte
exige impactando também na falta de acesso. Todavia uma rede de apoio das
políticas públicas se faz necessária. (10, 11).

4 CONCLUSÃO
Após os estudos dentro da literatura podemos observar que a prática de
esportes, de um modo geral, afeta de maneira positiva na qualidade de vida de
pessoas com deficiência. Essa análise foi voltada para pessoas que possuem
algum tipo de lesão medular, que devido ao seu grau de gravidade interfere de
forma mais abrupta no cotidiano.
Os participantes destes estudos revelam que muito do que aprendem dentro do
esporte é transferido para a sua vida no dia a dia, como na melhora das
relações sociais, desenvolvimento de independência, melhora na aptidão física
e sentimento de igualdade. Vale ressaltar, que dentro dos estudos, o apoio
familiar e social foi importante para que seus praticantes iniciassem na
atividade esportiva.
Um ponto em comum que traz as pesquisas é sobre o apoio governamental e
social, que muitas vezes não possuem de uma forma significativa, como a
acessibilidade e incentivos, limitando assim pessoas que poderiam se
beneficiar da inclusão de atividade física dentro da sua vida.
Com isso podemos concluir que o esporte adaptado pode ser uma ferramenta
de grande valia para seus praticantes, pois leva a eles o desenvolvimento
corporal, social, emocional e psicológico trazendo a luz uma perspectiva
extremamente benéfica para seus praticantes.
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