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1 - INTRODUÇÃO

"A paraplegia, indiscutivelmente, é uma das formas mais
graves entre as síndromes incapacitantes, constituindo-se em um
verdadeiro desafio ã reabilitação. Tal dificuldade decorre da
importância da medula espinhal, que não é apenas uma via de co
municação entre as diversas partes do corpo e o cérebro, como
também um centro regulador que controla importantes funções‹xxm>

a respiração, circulação, a bexiga, intestino, o controle térmi
co e a atividade sexual." (Sérgio Lianza, 1985).

1.1 - Justificativa

\

"Em 1972, antes dos Jogos Olímpicos, o congresso científi
co de Munique abordou pela primeira vez o problema da atividade

física e do esporte para deficientes fisicos. Tanto o comitécnr
ganizador do congresso como uma parcela crescente da população
estavam conscientes de que a atividade física pode desempenhar
um papel importante na vida dessa camada da população.

A atividade fisica pode assumir valor terapêutico. Ela é
sem dúvida a forma mais natural de exercício corretivo, e da
bons resultados quando utilizada como complemento dos métodos
tradicionais de fisioterapia. Além disso, o esporte para defi
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cientes físicos não tem se limitado ã reeducação fisica: - pro
grediu rapidamente nestes últimos anos, adquirindo estruturas
sõlidas. Atualmente, os paraplégicos se organizam em associações
nacionais e internacionais. Esses grupos demonstram bem a neces

sidade que o paraplêgico sente de se defrontar com outros em
competições esportivas, e de procurar a perfeição na modalidade
esportiva que pratica." (D.Royer/R.Loiselle, 1985).

Mediante tais afirmações pode-se observar que a atividade
fisica ê de grande importância para a melhor recuperação,desen
volvimento e integração do individuo portador de paraplegia.Des
sa forma um estudo que aborde tais aspectos poderã ser de gran
de valia.

5

1.2 - Formulação do Problema

Este estudo pretendeu responder a seguinte questão: Qual
a necessidade e a importância da atividade física para o lesado
medular paraplêgico e em quais modalidades esportivas ele pode
rã participar a nível de competições oficiais ?

1.3 - Delimitação do Problema

Este estudo abordou aspectos da atividade física para le
sados medulares paraplêgicos adultos, isto ê, o que ocorre a
nível fisiológico quando ele pratica um exercicio e quais as
modalidades esportivas mais praticadas por eles.

Foi baseado em estudos realizados por alguns autores devi
do a restrição de tempo, recursos e materiais pelo pesquisador.
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2 - OBJETIVOS

Analisar a importância da atividade física para o paraplê 
gico sob o aspecto fisiológico, o que ocorre a nivel cárdio
vascular e cárdio pulmonar.

Enfocar alguns tipos de atividades que proporcionem um bom

rendimento físico aos paraplêgicos.

Investigar algumas atividades esportivas que o paraplêgico
poderá participar a nivel de competições oficiais no Paraná
Brasil e Exterior.
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3 - DEFINIÇÃO DOS TERMOS

a - Atividade Fisica - ê o exercicio corretivo de forma mais na

tural e quase sempre complementa os méto
dos tradicionais de tratamento da fisio

terapia.

b - Lesado Medular Paraplëgico - são individuos que sofreramêuú:

dentes traumáticos e que tiveram paralisia
de ambas as pernas e parte inferior do
tronco devido a traumatismo a nivel torá
cico ou lombar.

c - Atividade Esportiva - são as diversas modalidades esportivas
que são regidas sob normas e regras espe
cíficas.

d - Competições Oficiais - são atividades esportivas disputadas
a nivel estatual e nacional que tem asre
gras estipuladas pelas confederações espe
cificas a cada modalidade e fazem parte de
um cronograma oficial.
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4 - DESENVOLVIMENTO

Capitulo Im

1.1 - Definição

Lesado medular paraplêgico ê o deficiente físico que apre
senta "paralisia de ambas as pernas e parte inferior do tronco
que pode ser resultante de uma lesão medular torácica ou lombar"
(Adams,1985).

Apesar de existirem várias definições a respeito da para
plegia, adotou-se a acima citada por melhor corresponder acypre
sente estudo.

1.2 - Etiologia

A causa mais comum da lesão da mêdula espinhal ê o trauma
tismo. A compressão, laceração ou transsecção da medula pode ser
o resultado de fraturas ou fraturas com deslocamento das vérte
bras.

Entre outras alterações que levam â lesão da medula espi
nhal temos o mau funcionamento circulatório (trombo-se, embolia

ou hemorragia), a lesão óssea (reumãtica, osteoartrítica ou neo



6

plãsica) infecção (sifiles ou mielite transversa) lesões neuro
lõgicas (esclerose multipla) ou mal formação congênita da medu
la espinhal que resultam na espinha bífido ou mielodisplasia.

1.3 - Natureza da Lesão

"Dependendo do tipo de agressão, o indivíduo pode ter uma

lesão completa. Fala-se que a lesão ê completa quando não exis
te nenhuma função motora ou sensitiva abaixo do nível da lesão.

A função potencial é determinada pelos musculos remanescentes ,
principalmente pela força e função dos membros superiores. Fala
se em lesão incompleta quando existe alguma função residual, mo

tora ou sensitiva abaixo do nivel da lesão. Alguns individuos a
presentam um retorno progressivo e consistente da função muscu

lar (ritmo diãrio, semanal ou mensal); entretanto, a recuperação
pode cessar de um momento para outro.

O local da lesão ê o fator mais importante nas afecções e
traumas medulares. A compressão da medula na região lombar pode

comprometer os nervos que inervam os pés, mas os nervoscpuaemer

gem acima do local da lesão não são afetados.

Após a perda da sensibilidade, a pele da ãrea comprometida
torna-se muito suscitível a lesões por pressão (úlceras de decú
bito), que são causados pela interrupção da inervação da pele e
pela falta de suprimento sanguíneo dos tecidos. As úlceras de
decúbito se formam inicialmente nas proeminências õsseas, tor 
nam-se infectadas fãcilmente e cicatrizam muito lentamente, Os
locais mais comumente afetados por úlceras de decúbito são a
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região sacra, parte inferior das nádegas, ossos do tornozelo,
calcanhares e a região superior da pelve, bilateralmente.

A prevenção das úlceras de decúbito incluir a inspeçãocib
ária da pele para tratar as áreas sensíveis e a mudança frequen
te de posição no leito e na cadeira de rodas. O paciente devetxnr
consigo uma almofada de água para usar regularmente.

Como os paraplêgicos não podem relaxar o esfincter uretral,
a retenção de urina ê frequente. Se a bexiga não pode desenvol
ver uma pressão suficiente para vencer a resistência‹&3esfincter
a infecção do trato urinário torna-se provável, especialmente
quando a urina reflui para os ureteres e rins. Quando a pelve re
nal se dilata pelo reflexo, dá-se o nome de hidronefrose. Qual
quer indivíduo que adquirir uma infecção urinária deve interrom
per seu programa de atividades e receber um tratamento intenso
para controlar a infecção.

Um tubo de borracha estrito, conhecido como cateter, ê co
locado na bexiga para controlar o fluxo urinário.

O cateter pode ficar aberto para drenagem constante ou ser
pinçado e aberto em intervalos regulares. Os enemas, supositõri
os e laxantes leves podem ser usados para auxiliar o esvaziamen
to intestinal e diminuir a possibilidade de complicaçãowâdecor
rentes da impactação e incontinência fecal." (Adams, 1985).

1.4 - Aspectos Fisiolõgicos

1.4.1 - Adaptação ao Trabalho com os braços

"A avaliação das reações cardiopulmonares e metabõlicascüns
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pessoas normais durante o trabalho físico com os braços, ê ne
cessária para determinar os efeitos de um trabalho que mobiliza
uma massa muscular relativamente pequena. Essa avaliação torna 

se indispensável quando o indivíduo náo pode utilizar as pernas
para realizar o trabalho exigido. É o caso dos que sofreram am
putaçáo dos membros inferiores, dos paralíticos de qualquer in
dividuo seriamente atingido ao nivel dos membros inferiores.

Demonstrou-se que o trabalho com os braços provoca reações

hemodinámicas diferentes do trabalho com as pernas. Entre as di
ferenças mais importantes estáo os fatores que limitam a perfo
mance máxima. Enquanto que a capacidade máxima de trabalho comeu;

pernas ê limitada por um ou vários fatores do sistema de trans
porte de oxigênio, a capacidade máxima de trabalho com os braços

depende muito mais da massa muscular; assim, os parâmetros fisi
olôgicos, como a frequência cardiáca, o dêbito cardiáco, e‹aven
tilaçáo pulmonar, náo atingem o máximo. Consequentemente, o con

sumo máximo de oxigênio em decorrência de trabalho com os braços
ê inferior ao consumo obtido em esteira rolante.

Muitos paraplêgicos necessitam de cadeira de rodas para
conseguir se locomover. Sáo necessários repetidas avaliações de
sua capacidade funcional para determinar, em um primeiro momento

os limites das possibilidades de reabilitação, e depois para es
tudar periodicamente os efeitos de um trabalho regular com os
braços. Da mesma forma que o indivíduo sedentário normal tem sua
capacidade física de trabalhar progressivamente reduzida, o pa
raplêgico confinado a uma cadeira de rodas geralmente náo prati
ca, em seus deslocamentos diários atividade física suficiente pa
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ra previnir uma certa atrofia dos müsculos dos braços e dotxon
co e uma redução da capacidade física de trabalho. Realmentezfib

cou provado que a propulsão de uma cadeira de rodas não ê uma

atividade dos mais exigentes, entretanto provoca rapidamentelnma
fadiga muscular localizada, em consequência da utilização de1nma
massa muscular limitada e de um baixo rendimento mecãnico.Cons

tatou-se que, entre 16,6 e 50 m/min de velocidade, o gasto ener
gêtico no uso da cadeira de rodas ê menos do que na marcha, e
que em velocidade de 53,79 e 83,3 m/min., hã pouca diferençaenv

tre os dois meios de locomoção. Isto não impede que a frequência
cardíaca de um indivíduo em cadeira de rodas seja significativa
mente mais alta para todos os níveis de velocidade. Essa diferen
ça pode se explicar, em parte, pelo fato de que a utilização dos
musculos dasextremidades superiorespmovoca variações mais rápi

das da frequência cardíaca. Não ê menos verdade, porêm, que a
solicitação do sistema cardiovascular não ê significativa; e
que o estímulo ê insuficiente para provocar efeito benêfico.Por
tanto não ê surpreender que um esforço, mesmo moderado, provoque

fadiga muscular no paraplêgico.

1.4.2 - Consequências sobre a Perfomance

É evidente que, quanto mais sêria for a lesão da meduLaes
pinhal, maior serã o deficit neurolõgico e mais significativa a
perda de certas funções motoras e sensitivas. Basta comparar a
capacidade de um quadriplêgico com a de um paraplêgico para rea
lizar um mesmo trabalho físico, para compreender as limitações
que o indivíduo sofre conforme o nível da lesão na medula espi
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nhal. Aliás, esse conhecimento das principais limitações é im
portante tanto na escolha das atividades físicas como na aplica
ção dos diferentes princípios que regem o desenvolvimento dos
programas de treinamento.

Para uma grande parte do corpo e mais especialmente para

os vasos sanguíneos, qualquer lesão na medula espinhal acima das
6ê e 7ê vértebra torácica resulta em perda do controle simpático
Nesse casos observam-se respostas cardiovasculares anormais du

rante as mudanças de posição ou durante atividades físicas. É fa
to inconteste que, para as pessoas normais, a posição em pé pro
voca acúmulo de sangue nos membros inferiores, e que todo traba
lho com os braços ocasiona vasodilatação dos músculos ativos. Em

indivíduos atingidos por tais lesões da medula espinhal, essas
mudanças não podem ser compensadas por vasoconstrução em outras

regiões do corpo. A consequência direta é uma queda de pressão
arterial, com todos os sinais e sintomas de hipotensão. Já os
indivíduos que sofreram lesões nas vértebras lombares apresentam
alterações cardiovasculares semelhantes ãs de uma pessoa normal
quando muda de posição ou pratica atividade física.

Essas diferenças funcionais relacionadas com o nívelfdalfir

são exercerem influência decisiva sobre a aptidão para a perfor
mance fisica. É por isso que o paraplégico que deseje participar
de um grupo estruturado para fins de competição precisa ser clasÍ .
sificado segundo seu deficit neurologico e suas aptidões fisicas
O sistema de classificação está explicado abaixo: 

.`f\_Nivel Cervical `
Classe lA - Lesões cervicais superiores. O triceps não é funcio



Classe lD f

Classe 1C 

Nível

Classe II 

Classe III

Classe IV 

Classe V 

ll

nal COI'1tI`â uma I`€SiStêI'1Ciã.

Lesões cervicais inferiores. Tanto o tríceps comocxs
extensores e flexores do pulso funcionam bem, mas
os extensores e flexores dos dedos não são funcio 
nais.

Lesões cervicais inferiores. O tríceps, o pulso e
também os extensores e flexores dos dedos funcionam

bem, mas os músculos interosseos e lumbricais não
são funcionais. Esse nível abrange até a lê vérte 
bra toráxica.

Torácico e Lombar

Lesões que vão da lê vértebra torácica ã 5ê vérte 
bra torácica inclusive. Tais indivíduos não tem eë
quilíbrio em posição sentada.

Lesões que vão da 5ê a 1Oê vértebra torácica inclu
sive. Esses indivíduos conseguiam manter equilíbrio

em posição sentada, mesmo quando alguns músculos ab
dominais não são funcionais.

Lesões entre a l0ê vértebra torácica e a 3ê lombar.

O quadriceps não é funcional.

Lesões entre a 3ê vértebra lombar e a 2ê vértebra
sacra. O quadríceps não funciona bem.

Tal sistema, aperfeiçoado por um grupo de especialistas,
tem como objetivo permitir que mesmo os indivíduos mais defi
cientes participem, garantindo ao mesmo tempo um nível equili 
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brado de competição.

Os parâmetros que devem ser observados nos lesados medu

lares são os seguintes: capacidade vital (CV), dêbito expiratõ
rio máximo (DEM), consumo máximo de oxigênio (VO2 máx.) e pulso

máximo de oxigênio.

Toda lesão em níveis elevados da medula espinhal ocasiona

uma paresia importante, que deixa ao indivíduo apenas uma pe
quena massa muscular para utilizar o oxigênio em disponibilida
de na circulação. Tambêm ê possível que tais lesões afetem o
controle simpático da frequência cardíaca, reduzindo com isso a
possibilidade de aumento do dêbito cardíaco.

1.4.3 - Características Físicas e Fisiolõgicas

O paraplêgico precisa participar de programas de ativida
des físicos. Quando não faz, costuma ocorrer uma redução da re

sistência cardiovascular e um aumento da massa gordurosa supe

rior ao da pessoa sedentária normal. A literatura menciona tam
bêm um metabolismo básico inferior ao normal e deficito de oxi

gênio a níveis de trabalho menos elevados do que no indivíduo
normal. Sob este aspecto os efeitos de sedentarismo ameaçam tan
to a pessoa normal como o deficiente físico.

Os efeitos da inatividade estão éntre os mais evidentesrua

paraplêgico e pode-se levantar várias hipóteses para explicaregã
te fenômeno. É possível que entrem em jogo um período excessi 
vamente longo de mobilização, programas e insuficientes de ati
vidade física, falta de oportunidade por motivos sociais, ou
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simplesmente um excedente calórico decorrente do próprio modo
de vida. Em razão das diferenças de massa muscular, resistência

periférica, rendimento mecãnico, volume sistôlico e débito car
díaco, é tido como certo que os valores do VOZ mãximo durante

trabalho com os braços são inferiores ãqueles observados duran
te trabalho com as pernas. Entretanto, é possivel que, durante
trabalho com os braços, no individuo normal entrem em jogo cer
tos músculos estabilizadores dos braços e dos pernas, aumentan
do a demanda periférica de oxigénio, o que pode melhorar o re
torno venoso. O mesmo não ocorre com o paraplégico. Entretanto,

todos esses dados estabelecem claramente a necessidade dos de
ficientes físicos participarem de programas intensivos de ati
vidade física, que visem a melhorar sua capacidade de trabalho.
(Royer e Loiselle, 1985).

1.5 - Quadro Clínico

As manifestações clinicas consequentes ã lesão medular de
pendem dos efeitos fisiopatolõgicos que essa lesão provocou so

bre a medula. Esses efeitos devem ser sempre considerados sob
os seguintes aspectos:

- Nível da Lesão Medular

- Grau de Lesão Medular no plano transverso e no plano
vertical.

- Tempo de instalação da lesão medular
- Perda Funcional

- Redução da capacidade vital
- Perda sensorial



- Contraturas

- Ajustamento da temperatura
- Flacidez

- Espasticidade
- Disfunção vesical de origem neurológica
- Disfunção intestinal
- Disfunção sexual

Alterações Secundãrias

- Instabilidade Espinhal
- Úlceras de pressão
- Infecção e formação de cálculo

- Hipotensão ortostãtica
- Osteoporose

- Crise autonõmica hipertensiva
- Trombose venosa profunda e embolia pulmonar

- Calcificaçóes para articulares
- Disfunção respiratória
- Deformidades

- Dor Reação Psicológica que apresenta quatro fases:
a - fase de choque
b - fase de negação
c - fase de reconhecimento

d - fase de adaptação

1.6 - Tratamento

"A reabilitação de um paciente paraplégico ê dividida



15

seis fases." (Ronald Adams,1985)

l - Neurolõgica - determinar a localização exata da lesão e ava
liar a extensão da paralisia e perda da sensibilidade.

2 - Urolõgica - tratamento para impedir infecções urinárias e
promover o controle urinário.

3 - Cirúrgica - avaliar os espasmos musculares e realiza .qual
quer cirurgia plástica necessária para úlceras de decúbito.

4 - Psiquiátrica - Desenvolver uma atividade mental saudável em
relação ã doença. Recreação terapêutica, frequentemente ê
introduzida com a finalidade de proporcionar estímulos so
ciais.

5 - Fisioterapeutica - fisioteria, terapia ocupacional e reabi
litação física para auxiliar a deambulação e a realizaçãocka
atividades do dia a dia.

6 - Auto assistencial - ações do paciente e da familia para re
solver os problemas práticos e permitir a paciente ter uma
vida tão normal quanto possivel.

O cuidado com a pele, nutrição, controle esfincteriano e
um programa de exercicios são aspectos importantes da reabili 
tação. A reabilitação pode durar de 6 meses para um tetraplégi
co e 3 meses para um paraplêgico. O acompanhamento clinico ê
necessário para evitar complicações.

Muitos paraplégicos e tetraplêgicos frequentaram escolasea

universidades com muito sucesso. Os programas de reabilitaçãoxqz
cacional são disponíveis para aqueles que necessitam de um trei
namento em novas ocupações.
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Capitulo II

2.1 - Papel da Educação Fisica na Reabilitação do defi
ciente

Juntamente com muitos das disciplinas que intervém no
conceito da educação global, a educação física procuta oportu
nidade para desenvolver o indivíduo dentro de seu ambiente so
cial. A educação física pode ser definida como uma disciplina
que desenvolve o bem estar físico, aumenta a habilidade e des
treza, e através da qual se consegue um certo grau de educação
do indivíduo.

O professor de educação física, em colaboração com a equi

pe médica, deve estabelecer um programa de exercícios e outras
atividades que protejam o indivíduo e o ajudem a_alcançar o mã
ximo de sua capacidade física. O programa deverã ser desenvol 
vido dentro dos limites estabelecidos pelo médico ou terapeu
ta onde também deverão ser respeitados as limitações ou .difi
culdades apresentadas pelo prõprio paciente.

2.2 - Programa de atividades desenvolvidas por deficiente
fisicos

Para a maioria destes pacientes estão indicados os exer
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cícios e atividades recreativas. Para os indivíduos com o tor
so (tronco) bem desenvolvido não necessários os exercícios para
conservar esta condição física; para os outros deverã sardesen
volvido um programa para alcançar esta condição. Muitos pacien

tes que usam a cadeira de rodas necessitam de ajuda para poder
andar com desembaraço, para girar em espaços pequenos, para man

ter uma velocidade constante e para praticar outros tipos dermr
vimentos necessários para a suas atividades de vida diãria(AND's)
Uma vez que tenha conseguido progresso nestas atividades serão
aumentados o número e os tipos de exercícios, sempre seguindo 
se o programa de educação física.

As seguintes atividades poderão ser realizadas satisfato
riamente por pacientes que usam cadeira de rodas.

2.2.1 - Dança

São possíveis danças regionais e bailes modernos, com as
modificações necessárias: os passos são eliminados e modifica 
se o andar de forma conveniente mas se mantêm os tipos de movi

mento que distinguem cada dança. As distãncias não representam

um problema para o paciente com cadeira de rodas mas é necessã
rio que disponha de espaço suficiente para realizar os giros em
circulo e outras formações semelhantes.

2.2.2 - Jogos de organização simples e atividades indivi
duais, duplas e em equipe ã

Inclusive para os pacientes de maior idade, os jogos de
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organização simples devem formar parte de seu período de apren

dizagem. As atividades mais avançadas são as seguintes:
- Arco e flecha

- Basquetebol
- Beisebol (com uma bola mais leve)

- Sinuca (com mesa de pernas curtas)

- Tênis de praia (jogado a princípio em equipe)
- Tiro

- Lançamento de disco
- Corrida

- Lançamento de peso
- Voleibol
- Halterofelismo

2.2.3 - Natação

É particularmente benéfica já que permite liberdade de mo
vimento e (devido a flutuação) uma progressão para frente com o
gosto de pouca energia. As braçadas de peito e de golfinho nsão
os movimentos favoritos, já que os pacientes tem a sensação de
maior segurança do que nas braçadas em posição prona.

2.2.4 - Mecânica Corporal

Esta atividade ê benefica para ajudar os pacientes já que
permite alcançar a máxima quantidade de trabalho com o gosto mi
nimo de energia.
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2.2.5 - Exploração do movimento

Estas atividades estimulam na solução de problemas rela 
cionados com o movimento, sobre o espaço e o tempo visando uma

destreza desportiva defenida.

Não serão medidas esforços para resolver qualquer proble

ma que surja no programa dos deficientes fisicos. Pois ê como
vente ver que um paciente que use cadeira de rodas transformado

no melhor jogador de basquetebol, ou que um paciente que use mu
letas possa participar de várias competições escolares. Estes
exemplos são verídicos, mas gnãó se pode dizer que foram conse
guidos com facilidade. Para ter-se exito ê necessário ter capa
cidade de discernimento, dedicação e uma cuidadosa cooperação
para que a criança possa desenvolver e treinar as capacidades
que lhe são inatas a medida que vão aparecendo.

2.3 - Jogos adaptados para deficientes fisicos e algumas
regras especificas

2.3.1 - Arco e Flecha

"Apesar de exigir força e destreza do atirador, esta dis
ciplina esportiva permite que números deficientes participem de
competições, nas mesmas condições que as pessoas válidas.

Por outro lado, o arco e a flecha ê muito válida do ponto
de vista médico. Desenvolve de modo harmonioso a musculatura do

tronco, dos ombros e dos braços; múscuLos indispensáveis ã boa
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postura e ao deslocamento do paraplégico que utiliza aparelha
gem para andar. Quanto mais altos forem nas lesões do paraplé
gico, o que limita a força da musculatura abdominal e lombar,
mais ele recorre ao braços para a "marcha". Enfim, o arco e a
flecha é precioso, pelo fato de permitir que se adquira um no
vo senso de equilíbrio.

a - O arco - existem arcos de aço, madeira e materialsúgi
tético. A força destes arcos é a seguinte:

\ Para Senhoras - 25 a 34 lbs;
(l lbs = 0,45 kg)

Para Homens - 34 a 44 e 45 a 63 lbs.

O arco deve ser escolhido segundo sua força.

2.3.2 - Jogo de bola, sentado

Num local dividido em dois por uma corda fina, duas equi
pes de 5 jogadores sentam-se frente a frente. Cada um tentará
lançar a bola, com a mão aberta, por cima da corda, de tal modo
que o adversário náo possa devolvé-la corretamente. A equipe
ganhadora será aquela que cometeu menos faltas.

Este jogo convém principalmente aos deficientes do pé e
da perna, mas pode também ser praticado por portadores de defi
ciência no braço. os jogadores devem ter condições de jogar pe
lo menos com uma das máos, e de se deslocar deslizando.

O local do jogo deverá medir 8 m de largura por 10 m de
comprimento. Será dividido em dois por uma linha mediana. É ne
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marcar com clareza os limites, que fazem parte do cam

po do jogo. A lm acima da linha mediana, estende-se paralelamen
te a esta última uma pequena corda vem visível.

O material do jogo ê uma bola de voleibol bem inflada.

A equipe de bola sentado compõe-se normalmente de 5 joga

dores. Mas competições, 4 jogadores, no mínimo, podem partici 
par, podendo-se completar a
final do
ssário avisar ao árbitro de
substituídos não podem mais

A duração de jogo ê 2

equipe durante o jogo, e até ao
mesmo. Cada equipe pode apresentar 2 reservas. Êíneces

cada troca de jogador. Os jogadores
participar do jogo.

vezes 7 minutos. Se houver inter
rupção, o tempo deve ser recuperado no intervalo.

A bola só pode ser tocada com a mão aberta (palma da mão,

costas da mão, pontas dos dedos) não se

parte lateral da mão. Não se pode jogar
ê, a mão
das mãos

pode usar o punho ou a
a bola (dirigi-la),isto

só poderá tocá-la rapidamente. Os golpes com as palmas

são permitidos, com a condição de que a bola não toque
no antebraço.

Para o saque a bola deve ter sido tocada por três jogado
res, antes de passar para o campo adversário, por cima da corda.
Por outro lado, a bola deve bater no chão uma vez. O jogador do
meio tem

recebe a

Na

por cima

prioridade para tanto. A equipe que cometeu uma falta
bola.

devolução a bola será válido se for lançada livremente
da corda para o campo adversário tocando o solo ou um

adversário tocando o solo ou um adversário, mesmo se este esti
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ver fora da área. Devolver a bola por baixo da corda ê permiti
do, contando que ela não toque o solo do campo adverso.

A devolução não será válida se a bola tocar o chão fora
da área do jogo. A bola será considerada como fora da ãrea,quan
do toda sua circunferência houver ultrapassado nitidamente as
linhas de fundo ou laterais. Nem os jogadores e nem a bola de
vem tocar a corda. Se a bola tocar o teto ou a parede, serátanv

.\. _

bêm falta. Se um jogador estiver sendo marcado, em seu próprio
campo, por um adversário e seu arremesso não for válido, a fal
ta será contada em favor do adversário.

Quando a bola começa a ultrapassar a corda, ou seja, quan
do a maior parte de sua circunferência ainda estiver nitidamen
te diante da corda, ainda se pode golpeá-la com a mão inteira.
A partir do momento sobre a corda pelo meio, só será permitido
empurrá-la com os dedos estendidos. Ao golpear a bola, a mão
não pode ultrapassar a corda. Mas se isto ocorrer em seguida ao
golpe, ou seja depois de ter batido na bola, não se conta como
falta.

No campo a bola não pode:

- ser golpeada mais de três vezes;
- tocar o solo mais de uma vez antes de cada golpe;
- ser tocado duas vezes pelo mesmo jogador, se entre os

dois golpes, um outro jogador e tiver tocado.

Se dois jogadores do mesma equipe tocarem a bola ao mesmo

tempo, isto contará como dois golpes (golpe duplo)

se um jogador bater na boif por cima da corda, na direção
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do campo adversário, deve permanecer com uma parte do torso no

chão. Este poderá estar deitado de bruços, de costas ou apoian
do-se nos ombros, ou ainda sentado sobre uma nádega, estando a
outra elevada.

Para ornar um passe, o jogador pode fazer salta a bola,
estando na posição sentada. Deste modo a bola não necessitanwis
tocar o solo. Nos dois casos, o jogador pode ganhar terreno,le
vantando-se rapidamente. Nos outros casos, a mudança de lugarsflš

poderá ser efetuada desligando.

Cada falta conta um ponto em favor do adversário. A equi
pe ganhadora será aquela que, durante o jogo obtiver o maiorruí
mero de pontos. Empate significa competição nula.

Na maior parte do tempo o jogo ê dirigido por um árbitro,
que se mantêm próximo ãs linhas laterais, ã altura da linha me
diana. Quando há competição, três controladores de linha sejhnv
tam a ele.

2.3.3 - Bola por sobre a corda

Dois jogadores ou duas equipes colocam-se de pé ou senta
dos frente a frente num campo dividido em dois por uma cordazflt
na. Eles tentam lançar a bola por cima da corda de tal modo que
esta caia no chão, no campo contrário. Os adversários procuram
pegá-la e devolvê-la.

As regras deste jogo são tão flexíveis que praticamente
todos os tipos de deficientes podem praticá-lo. Por exemplo, se
se jogar de pé, nada impede que os deficientes que usam cadeira
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de rodas tomem parte.

O local do jogo

l por
2 por
3 e 4
5 a 6

Acima

ê em função do número de jogadores:

equipe 2 x 4 m
equipe 4 x 4 m
por equipe 4 x 6 m
por equipe 8 x 10 m
da linha mediana, estende-se uma corda fina ã altu

1 metro, se se jogar sentado, 1,80 m se se jogar de pê.

O material de jogo é uma bola comum macia ou bola medici

As equipes são formadas em função do número de participan

ra de

nal leve.

tes.

A cada arremesso, a bola deve passar por cima da corda.
Pode-se tocar a bola com todas as partes do corpo. Aqueles que
são privados dos braços, por exemplo, podem jogar com a cabeça

e com as pernas.

As faltas: se a bola tocar na corda;
- se um jogador tocar na corda ou ultrapassar a

linha mediana;

- se a bola cair no chão dentro do campo atacan
te;

- se a bola for lançada fora dos limites do cam
po, qualquer que seja ele: atacante ou adver
sãrio.

Pode-se jogar por tempo determinado (por exemplo, 2 vezes
5 minutos, com troca de lado), ou por pontos (por exemplo, até
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21 pontos, contando que a diferença entre ganhador e .perdedor
seja no minimo, de 2 pontos).

As faltas de uma equipe contam ponto para a outra.

2.3.4 - Basquete com cadeira de røâas

No basquete duas equipes de 5 jogadores cada, se opõem.

Cada equipe tenta pegar a bola e, através de um passe bem feito,
lança-lo no cesto adversário. Se esta se apropriar da bola, ten
ta-se marcá-lo, obstar o ataque e retomar a bola.

O basquete com cadeira de rodas ê um jogo próprio para os
deficientes das extremidades inferiores. É praticado principal
mente pelos paraplêgicos e poliomielíticos, bem como pelos ampu
tados das pernas.

A quadra ë um retângulo de 26 m de comprimento por 14 m de

largura (em média). As medidas sáo calculadas a partir das qq_. li
nhas demarcatõrias.

O cesto fica suspenso num aro metálico horizontal, fixado
a 3,05 m do solo sobre uma prancha vertical.

A bola de basquete deve estar bem.inflada.

A cadeira de rodas deve ser leve, móvel e estável.

Os suportes para os pés náo devem estar a mais de ll cm
do cháo.

Uma correia de no mínimo 4 cm de largura deve ser fixada,
estendida na barra telescópica dos suportes para os pés.

As almofadas colocadas na cadeira náo devem ter mais de
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10 cm de altura.

Cada equipe compõe-se de 5 jogadores e pode ainda dispor

de sete reservas. Os jogadores podem ser substituídos a cada
interrupção do jogo. Todas as substituições deverão ser comuni
cadas ao arbitro.

O jogo só pode ter início quando as equipes estiveremgnxnr

tas, com seus cinco jogadores na quadra.

O jogo ê composto por dois tempos de 20 minutos de jogo
efetivo. Entre os dois tempos, hã um intervalo de 10 minutos.

O jogo tem inicio com a batida da bola no meio do circulo
central. Um jogador de cada equipe se coloca, em sua cadeira de

rodas, na metade do círculo central mais proxima do seu cesto.
Os outros jogadores podem dispersar-se ã vontade fora do círcu
lo.

Conta-se dois pontos para a bola encestada na quadra, e 1
ponto para cada cesta por cobrança de falta.

Durante cada tempo de jogo, as equipes podem pedir uma
pausa de 30 segundos, que não são contadas como tempo de jogo.

A bola ê lançada para o alto pelo ãrbitro entre dois ad
versãrios.

- no inicio de cada tempo
- depois de cada bola segura
- depois de cada "foul" duplo.

Nos seguintes casos, a bola ê considerada morta, o quecpnn:
dizer que o jogo está interrompindo.

- após uma cesta - reinício do jogo por um arremessador
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que esteja por trás da linha terminal;
- bola segura-reinício do jogo através da bola jogada;

- pausa-reinício do jogo pela equipe que detêm a bola, a
partir do local em que esta tiver sido declarado morta;

- fora do jogo - reinício do jogo por trás da linha limi
te, onde a bola saiu fora;

- infração - reinício do jogo por trás da linha lateral,â
altura em que a infração foi cometida;

- "Foul" - reinicio do jogo segundo as regras do "foul".

Fora do jogo - A bola ou seu detentor toca a linha limite
ou o cháo, fora da área de jogo. O jogador que, dentro ou fora
da área, tenha tocado por último na bola - quer seja com seu
corpo ou com sua cadeira de rodas - será considerado faltoso.Um
dos jogadores de equipe adversário recolocará a bola em jogo.

Bola Segura - Dois adversários seguram a bola com as máos

de tal forma que o prosseguimento do jogo se torna impossível.
Se a bola foi segurada na área de cobrança de faltas ou nassuas
imediações, o lançamento da bola pode ser efetuado dentro do
círculo correspondente, do contrário, será efetuado dentro do
círculo mediano.

Arremesso - O arremessador deve-se manter fora das linhas

limites, com todas as rodas de sua cadeira. Durante o arremesso,

nenhum dos outros jogadores poderá estar acima ou fora das li
nhas limites, com nenhuma parte do seu corpo ou de sua cadeira
de rodas.

O arremessador só poderá tocar novamente na bola se outro
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jogador a tiver tocado antes.

Falta - o jogador faltoso deverá cobrar pessoalmente sua
falta. Ele se colocará na posição seguinte: as duas rodas tra
seiras de sua cadeira deverão estar diretamente por trás da li
nha de cobrança de faltas, sem no entanto tocar na mesma. Não
poderá sair desta posição até que a bola tenha tocado o aro, o
cesto ou a tabela, ou seja declarada morta.

De cada lado da área de cobrança de faltas, estará um re
presentante de cada uma das equipes, o qual não poderá sairdes
ta posição enquanto a bola não tiver tocado o cesto, o aro ou a
tabela. Se na cobrança de falta houver ponto marcado, reinicia
se o jogo através da ação de um adversário colocado atrás da
linha terminal. Se a bola sair da área sem tocar na tabela, no
aro ou no cesto, será recolocada em jogo por um adversário que
se postará por trás da linha lateral. Assim que a bola tiverixr
cado a tabela, o aro ou o cesto o jogo continuará.

Após uma falta cometida devido a falta-técnica, um parcei
ro do arremessador reporá a bola em jogo mantendo-se fora do
ponto central da linha lateral, qualquer que seja o resultado.

Manejo da bola - A bola pode ser passada, golpeada, lan
çada, rolada ou driblada.

"Drilling" - consiste em bater duas vezes a bola no chão
ao lado da cadeira de rodas, pousá-la sobre os joelhos (mas nun
ca entre os joelhos) e efetuar dois giros. O drible terminará
quando o jogador tocar a bola com as duas mãos e este deverá,
então, cedê-la.



28

Regra dos seis segundos - para os jogadores da equipe de
tentora do bolo é proibido permanecer mais de 6 segundos na área
de cobrança de faltas da equipe contrária.

Esta regra prevalece igualmente em caso de fora de jogo.
Começa-se a contar o tempo assim que o arremessador tocar e li
nha limite com uma das rodas de sua cadeira.

Sançáo - reinício do jogo pelo adversário colocado atrás
da linha lateral.

"Regra dos trinta segundos - quando uma das equipes toma
posse da bola, tenta lança-la ao cesto nos 30 segundos seguin 
tes. A cada fora de jogo começa novo período de 30 segundos.Uma

das equipes mantém a posse da bola até tentar uma cesta, atécpue
um dos adversários lhe tome a bola, ou até que a bola seja de
clarada morta.

Lançáo - reinício do jogo por trás da linha lateral.

Faltas Pessoais - é considerada como tal a ação que con
sistir em empurrar, diminuir a corrida do adversário ou tocá-lo

ou ainda tocar sua cadeira de rodas. Um jogador não poderá to
car com a máo o adversário ou sua cadeira, salvo se for com a
mão que segura a bola. Entretanto o adversário poderá ser toca
do se estiver lançando a bola. O jogador não poderá driblar se
estiver entre dois adversários, ou entre um adversário e a li
nha lateral, se náo houver bastante espaço livre.

Considera-se também como falta (foul) o fato de um joga 
dor cortar buscamente o caminho de um adversário, de forma a
colidir inevitavelmente com ele.
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São ainda faltas pessoais: a utilização dos pés para pa
rar ou virar a cadeira de rodas, bem como elevar o corpo acima
da cadeira ao atirar a bola ou por ocasião de um arremesso.

Sanção - quando um "foul" vier de um jogador que não es
teja arremessando a bola ao cesto, esta será resposta no jogo
por um adversário colocado fora da linha lateral, perto do lo
cal onde a falta tiver sido cometida.

Se o "foul" provir de um jogador que esteja atirando a
bola ao cesto, ao marcar o ponto, este será considerado e o jo
go prosseguirá, como depois de qualquer cesta marcada. Mas se
errar no arremesso, serão cobradas duas faltas.

"Foul" duplo: dois adversários cometem falta ao mesmo tem

po, um contra o outro. Reinicio do jogo através de arremesso, a
partir do circulo mais próximo e entre os dois jogadores em
questão." (MEIER, 1981).
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CAPÍTULO III

3.1 - Entidades responsáveis pela organização dos jogos
para deficientes fišiõos.

a - ABRADECAR ¬ Associação Brasileira de Despostos sobre Cadei
ra de Rodas

Sede ¬ Rio de Janeiro
.Presidente - José Gomes Blanco

Esta associação ê responsável pela organização
dos jogos a nivel nacional.

b - ABRADECAR - SUL - Associação Brasileira de Despotos sobre

Cadeira de Rodas da Região Sul.
Sede - Curitiba

Presidente - Irajá de Brito Waz
A Associação é responsável por jogos realizados
na Região Sul que compreende os estados do Pa
raná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São
Paulo.

c - ADESIRU - Associacion de Desportos em Silla de Ruedos

Responsável pela organização dos VIII JUPASIRU

Juegos Panamericanos de Deportes em Silla de
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Ruedas

2 - Calendário Esportivo de 1986 fornecido pela Associa
ção de Deficientes Físicos do Paranã

2.1 - II Jogos Regionais da ABRADECAR - SUL

- Cidade - Curitiba - Paranã

- Data - 20 a 22 de junho
- Local - Ginásio Almir de Almeida (TARUMÃ)

Escola Amaral

Pontifície Universidade Católica do Paraná

- Modalidades - Atletismo, Basquetebol, Natação, Tênis
de mesa e Xadrez.

- Participantes - 160 atletas
- Classificação - Os 19 e 29 colocados e os melhores ín

dices adquirem o direito de participar nos Jogos
Brasileiros sobre Cadeira de Rodas.

2.2 - II Jogos Brasileiros sobre Cadeira de Rodas

- Cidade - Vitória - ES.

- Data - 25 a 28 de julho
- Local - Universidade Federal do Espirito Santo
- Modalidades - Atletismo, Basquetebol, Natação e Halte

rofilismo

- Participantes - 400 atletas
- Classificação - Os atlhetas que conseguirem atingir os

indices estabelecidos pela associação mundial ad
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quirem o direito de participar de eventos inter
nacionais.

3 - Jogos Internos da Associação de Deficientes Físi
cos de Curitiba

Cidade - Curitiba

Data - mês de Agosto
Local - Associação de Deficientes Fisicos do Paranã
Modalidade - Buraco, Dominó, Sinuca, Trilha, Truco.

Participantes - a participação foi aberta a deficien
tes fisicos e seus familiares visando uma me
lhor integração.

Classificação - aos 19, 29 e 39 colocados foram entre
gues medalhas.

2 4 - No mês de setembro a equipe de Basquetebol sobre
cadeira de rodas da Associação de Deficientes Fí

sicos do Paranã fez várias apresentações no inte
rior do estado e em Porto Alegre.

5 - Jogos Luminárias

Cidade - Rio de Janeiro - RJ
Data - 22 a 25 de outubro

Modalidade - Atletismo, basquetebol

Participantes - apenas pessoas do sexo feminino porta
dores de qualquer tipo de deficiência.
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3.2.6 - Corrida Rústica sobre Cadeira de Rodas

a - Cidade - Porto Alegre - RS
b - Data - 23 de novembro

c - Local - Ruas do centro de Porto Alegre - totalizando
23 km.

d - Participantes - Deficientes fisicos do Brasil e do
Exterior.

3.2.7 - VII JUPASIRU (Juegos Panamericanos de Deportes en

Silla de Ruedas)

a - Cidade - Aquadilla - Puerto Rico
b - Data - 19 a ll de Novembro

c - Modalidades - Atletismo, Basquetebol, Levantamento
de Peso, Natação, Tênis de mesa, tiro ao alvo
e Arco.

d - Participantes - são os atletas melhores classifica
dos em competições nacionais e que atingiram
os indices estabelecidos.

e - Classificação dos Competidores - S. Federação Paname
ricana de Desportos sobre cadeira de rodas, a
través da Divisão Médica, tem regulamento da
toda a classificação dos competidores de acor
do com a lesão física.

Na atualidade existem oito classificações:

Quadraplegia - lA sem triceps
1B Triceps debilitado
lC Triceps forte
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Paraplegia - II Nível T1 a T5
III Níveis T6 a TIO
IV a) Nível Tll a L3

b) Põlio até 5 pontos

V a) L4 para baixo
b) Põlio débil a 39 pontos

VI a) Paraplégia incompleta abaixo de L4
b) Põlio de 40 a 70 pontos

Amputados - VI - Amputacão bilateral sobre trocantes me
nor (desarticulação)

VII a) Amputação bilateral sobre (joelho)
"rodilla" por debaixo do trocantes
menor.

b) Amputação sobre e debaico do joelho
(rodilla).

c) Desarticulação e amputação debaixo

do joelho.
d) Desarticulação e amputação sobre ro

dilla.

VIII a) Amputação unilateral sobre rodilla
b) Amputação bilateral debaixo da ro

dilla.
c) Desarticulação unilateral

f - Países Participantes - Argentina, Bahamas, Brasil, Bo
lívia, Canadá, Chile, Colombia, República Domi

nicana, Trinidad & Tobago, Uruguai, Venezuela,

Guatemala, Haiti, Jamaica, México, Nicarágua,
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Perú, Porto Rico, Costa Rica, Cuba, Equador, El
Salvador, Estados Unidos, Guyana.

Obs.: - Dados retirados do convite enviado a Associação Parana

ense de Deficientes Físicos pela ADESIRU
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5 - CGNÊLUSÃO

Ao final desta pesquisa devemos compreender que em um pa

raplêgico o "tônus vascular que se estabelece apõs um período de
adaptação varia de um indivíduo para outro, e que os reflexosexv
pinhais circulatõrios são modificados pelos influxos aferentes da
pele, da bexiga e dos intestinos. Isto ê válido também para oseflr
pasmos musculares, que constituem uma outra fonte de influxos a

ferentes. As variações do volume sanguíneo e da sensibilidade dos
efetores ãs catecolaminas plasmáticas, abaixo da lesão, soman- se
as diferenças interindividuais". (N.Hjeltnes, 1977).

Qualquer que seja a causa de sua deficiência, todo paraplé
gico pode se dedicar ã atividade física de sua preferência, para
fins recreativos, para obter boas condições físicas ou para par
ticipar de competições. Entretanto ê importante compreender que a
maioria das atividades físicas realizadas em pé precisam agorasunr
executadas em cadeira de rodas. Assim, a ação dos movimentos fica

limitada ã ação dos músculos dos braços, espãduas e tronco que
continuam funcionais.

e

Entendendo as condições acima citadas o monitor de ativida

de física deve adaptar programas para a condição física do para
plégico e o incentivar para que ele participe de jogos e exercí
cios.
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Sendo que não podemos nos esquecer do que enfatizou Loren

zem "não ê permitido dar a impressão de que sô existem as compe

tições, e que apenas o deficiente melhor dotado vale algo. Nisto,
diferenciamo-nos radicalmente de todos os outros esportes".
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