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  1. INTRODUÇÃO 

Apesar da expectativa de vida das pessoas com lesão medular (LM) estar 

aumentando nas últimas duas décadas, ela é ainda consideravelmente inferior à 

da população geral1. As pesquisas têm demonstrado que os indivíduos 

acometidos levam um estilo de vida bastante sedentário e isto vem repercutindo 

negativamente em vários aspectos relacionados à saúde e à qualidade de vida2.

Estudos alertam que os níveis de colesterol HDL (HDL-C), lipoproteína 

sanguínea reconhecida pelos seus efeitos protetores contra a doença-

arteriocoronariana (DAC), encontram-se significativamente diminuídos nesta 

população3. Após o primeiro ano decorrido da lesão, a doença cardiovascular 

(DCV) é a principal causa mortis destes indivíduos1,4.

Sabe-se que a atividade física regular exerce notável efeito sobre as 

lipoproteínas sanguíneas, principalmente elevando os níveis de HDL-C, 

Entretanto, na literatura científica, não existe consenso quanto à melhor maneira 

de prescrever exercícios físicos que contribuam para a elevação dos níveis desta 

substância em pessoas com LM 2.

 Na nossa prática diária, nos exames de rotina realizados no contexto da 

reabilitação, temos observado níveis muito baixos de HDL-C entre os pacientes 

com LM, com exceção daqueles que praticam regularmente atividade física, ainda 

que este fenômeno não ocorra de forma pronunciada em todos os pacientes. Tal 

inconsistência, acrescida dos questionamentos provenientes da literatura 
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especializada e do impacto deste tema sobre a saúde destas pessoas, motivaram-

nos na elaboração deste trabalho. Qual o efeito da natação e do basquetebol em 

cadeira de rodas sobre o perfil lipídico de homens e mulheres com LM?As 

variáveis sexo, nível de lesão, tempo da sessão e intensidade de treinamento 

podem interferir nos resultados? Estas são as principais interrogações deste 

estudo.

 Para o educador físico e os demais integrantes de uma equipe de 

reabilitação de pessoas com LM, a maior elucidação deste tema possibilitará um 

melhor planejamento das atividades e a orientação mais precisa acerca de como o 

exercício físico pode interagir com esta condição de saúde . 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo geral 

- Investigar o efeito da natação e do basquetebol em cadeira de rodas sobre o 

perfil lipídico de homens e mulheres com lesão medular, usuários de um hospital 

de reabilitação da cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil. 

1.1.2. Objetivos específicos 

-Verificar a influência das variáveis intensidade de treinamento, sexo e nível de 

lesão medular sobre o perfil lipídico dos praticantes das atividades físicas 

propostas
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2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Abordaremos inicialmente a LM, seus comprometimentos e aspectos da 

reabilitação. A seguir, mostraremos como os exercícios físicos podem favorecer a 

reabilitação de pessoas com LM. Discutiremos o perfil lipídico destes indivíduos e 

suas implicações na análise no risco de doença cardiovascular. Com o intuito de 

fornecer um maior embasamento teórico, uma síntese de estudos conduzidos na 

população geral sobre a associação entre doença cardiovascular, dislipidemias, 

níveis de HDL-C e exercício físico nos servirão de base para, finalmente, 

entendermos a atuação do exercício físico sobre as variáveis do perfil lipídico de 

pessoas com LM. 

2.1. A Lesão medular 

O aumento da violência nas grandes cidades, seja pelas colisões de 

trânsito ou por agressões com utilização de armas de fogo, têm aumentado a 

incidência e a prevalência das lesões medulares no Brasil e no mundo5.

Estima-se que ocorram cerca de 10.000 novos casos de LM por lesões 

traumáticas nos EUA todo ano e que além das limitações e transtornos 

decorrentes na vida do paciente e da família, os sistemas de saúde tem que arcar 

com elevados custos no tratamento e cuidados por longo tempo6.
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No Brasil, dados epidemiológicos são pouco precisos, contudo, resultados 

provenientes de um grande centro de reabilitação do país7 apontam que as 

principais causas de LM são: acidente automobilístico, lesão por arma de fogo e 

queda de altura. E que as lesões por mergulho em águas rasas alcançam 

números expressivos, geralmente acarretando tetraplegia. Esta pesquisa ainda 

assinala que cerca de 20% das lesões medulares são provocadas por causas não 

traumáticas e que os casos, como um todo, ocorrem principalmente em jovens 

solteiros, do sexo masculino, que vivem nos grandes centros urbanos. Diferenças 

regionais existem, onde as lesões por arma de fogo podem  predominar8.

A medula, juntamente com o encéfalo, formam o sistema nervoso central .

Este orgão é um componente crítico na transmissão de informação sensorial para 

o cérebro e para a subseqüente regulação das funções motoras e autonômicas9. A 

medula é constituída por células nervosas (neurônios) e por longas fibras 

nervosas chamadas axônios (prolongamentos dos neurônios) formando as vias 

espinhais. As vias descendentes conduzem sinais gerados no cérebro 

relacionados com o movimento e o controle visceral (sistema nervoso autônomo). 

As vias ascendentes conduzem sinais relacionados com a sensibilidade que são 

gerados na periferia e são levados para o cérebro10. As lesões da medula acima 

do segmento neurológico T1 causam tetraplegia, que pode ser entendida como a 

perda ou dano das funções motoras e/ou sensitivas nas extremidades superiores 

e inferiores, tronco e órgãos da pelve. Já a paraplegia, que são as lesões da 

medula no segmento neurológico de T1 ou abaixo dele, preserva os membros 

superiores, mantendo os outros comprometimentos da tetraplegia. De acordo com 

a American Spinal Injury Association (ASIA)11, as lesões medulares traumáticas 



5

podem ser classificadas como completas ou incompletas. As completas 

comportam-se com ausência de função sensitiva e motora nos segmentos do 

corpo situados abaixo do nível da lesão. Alguma função sensitiva e/ou motora 

encontra-se parcialmente preservada abaixo do nível neurológico da lesão quando 

a lesão é incompleta12. Por exemplo, um paciente classificado como T10 –ASIA A, 

segundo a classificação ASIA, apresenta uma lesão no segmento medular a nível 

da vértebra toráxica T10 com ausência de movimentos voluntários e sensibilidade 

abaixo desse dermátono. As lesões classificadas como ASIA B, C, D e E 

preservam, em algum grau, movimentos voluntários ou sensibilidade, ou ambos. 

2.1.1. Reabilitação de pessoas com lesão medular 

A reabilitação de uma pessoa com LM, dada a complexidade e por vezes 

gravidade dos comprometimentos, requer um planejamento e uma atuação 

interdisciplinar capaz de se relacionar com o estado biopsicossocial destes 

indivíduos.  O programa de reabilitação deve ser dialogado com o paciente e 

composto por informações sobre a lesão e medidas preventivas que garantam 

saúde (controle e minimização dos comprometimentos) e longevidade, bem como 

suporte psicológico, orientação/ participação da família e apoio para reinserção 

social e profissional. Somente uma equipe (e uma abordagem) interdisciplinar será 

capaz de transmitir confiança e favorecer a adesão do paciente13.

Na abordagem interdisciplinar, o resultado alcançado é mais do que o 

somatório dos esforços de cada disciplina, de cada profissional nos seus limites de 

atuação. Esta prevê colaboração, comunicação, estabelecimento conjunto de 

metas para cada paciente e a resolução de problemas além da sua própria 
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disciplina, podendo evitar, inclusive, a duplicação do serviço14 e dúvidas em 

relação à conduta, por parte do paciente.

O componente físico da reabilitação deve buscar aprimorar as amplitudes de 

movimento, a resistência física da parte superior do tronco e favorecer o indivíduo 

na conquista da sua independência nas atividades de vida diária, incluindo 

transferências e locomoção em cadeira de rodas 15. A depender da motricidade 

preservada, o treino de marcha pode ser implementado. Além disso, oferecer a 

oportunidade aos pacientes com LM de conhecerem e vivenciarem algum tipo de 

atividade fisico-desportiva apropriada parece ser de fundamental importância. 

2.1.2. Repercussão dos baixos níveis de atividade física 

É bem estabelecido que indivíduos sedentários com LM têm uma diminuída 

capacidade física quando comparados com indivíduos sedentários da população 

geral, e isto pode ser explicado, primeiramente, é claro, pela perda do controle 

motor dos segmentos acometidos e pela ausência ou diminuição da atividade 

simpática abaixo do nível da lesão15.

Uma meta-análise conduzida por Haisma16 mostrou que indivíduos 

acometidos por tetraplegia tem uma diminuída função respiratória (entre 55 e 59% 

de uma pessoa sem lesão) e uma grande variação da força de membros 

superiores. Indivíduos paraplégicos possuem força muscular e capacidade 

respiratória semelhantes às da população geral, com uma diminuída função 

cardiovascular. Segundo o autor, a avaliação da capacidade física antes e após 

programa de reabilitação pode ser mais uma medida de avaliação da eficiência do 
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programa de reabilitação e uma ferramenta capaz de motivar os pacientes a 

participarem efetivamente do processo de reabilitação.

Todavia, o sedentarismo tem sido apontado altamente prevalente na 

população com LM. Mollinger et al17 foram um dos primeiros a investigar o gasto 

calórico diário de indivíduos com LM. O gasto calórico diário de indivíduos com 

lesões a nível cervical C6 ou mais altas foi bastante reduzido (aproximadamente 

1300Kcal/dia) e este gasto reduzido foi ainda mais pronunciado durante o sono, 

quando comparado com indivíduos com outros níveis de LM e indivíduos sem LM 

do mesmo sexo. O estudo ainda ressaltou que as estimativas da taxa metabólica 

basal1 baseadas no sexo, peso e altura não são confiáveis quando aplicadas na 

população LM, superestimando esta variável. Quanto mais alto o nível da LM, 

maior o erro. A taxa metabólica basal de indivíduos paraplégicos com lesão em 

T10, ou abaixo, neste estudo mostrou-se aproximadamente 12% abaixo do 

predito.

Janssen et al18 analisaram o nível de esforço que 43 homens com LM  

exerciam em suas atividades cotidianas e observaram que picos de elevação da 

freqüência cardíaca (FC) maiores que 3 minutos são mais comuns em indivíduos 

com tetraplegia, mas não o suficiente para alcançar índices que favoreçam o 

condicionamento. Estas elevações estiveram associadas com a realização de 

transferências, transposição de barreiras arquitetônicas, entrada e saída do carro. 

Paraplégicos apresentaram elevações súbitas na FC durante exercício de marcha 

e na propulsão da cadeira de rodas. Os autores alertam que a percepção destas 

1 A taxa metabólica basal corresponde ao gasto energético do organismo que é responsável pela manutenção 
das funções vitais 
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elevações podem ser altamente desmotivantes contribuindo para um ciclo de 

inatividade.  

Existe uma forte relação entre a aptidão física e o nível de envolvimento nas 

atividades cotidianas, laborativas, de lazer e a funcionalidade de uma pessoa com 

LM14. O baixo nível de atividade física descrito contribui para uma menor 

capacidade de suportar esforços mais intensos, isto é, uma menor aptidão física. 

Então, temos um ciclo vicioso com importantes conseqüências na saúde e na 

qualidade de vida12,14, que serão aprofundadas a seguir. 

2.1.3. Atividade física e lesão medular 

Embora existam relatos de pessoas com deficiência praticando atividade 

física desde a antiguidade19, o médico alemão, radicado na Inglaterra, Sir Ludwig 

Gutman contribuiu enormemente para o início da participação de pessoas com 

incapacidades nos esportes. Ele foi o responsável pelo impulso à organização das 

primeiras competições ocorridas em Stoke Mandeville no ano de 194820. Gutman 

assegurava que a atividade física desportiva era parte essencial do tratamento 

médico ressaltando os benefícios no reajustamento físico, no comportamento 

(disciplina, companheirismo, auto-confiança) e conseqüentemente na reintegração 

social.

Do pioneirismo do final da década de 40 até os dias de hoje, as demandas 

por um incremento na qualidade de vida destas pessoas motivou a estruturação 

de competições e a formação de centros esportivos que pudessem divulgar o 

esporte e fomentar o desejo daqueles que pudessem ver nas modalidades 



9

esportivas um caminho de auto-realização e senso de utilidade social, 

colaborando enormemente no processo de reabilitação.  

Hoje, existem lugares em todo mundo onde o esporte adaptado é praticado. 

No Brasil, a prática está restrita aos grandes centros urbanos, com alguns poucos 

atletas recebendo o devido apoio financeiro e condições de treinamento. O 

esporte adaptado tem sido associado às questões de alto rendimento competitivo, 

inclusive no Brasil, apresentando resultados impressionantes, movimentando a 

mídia, patrocínios e encantando espectadores21. Os resultados alcançados pela 

delegação brasileira nas Paraolimpíadas e no Parapan do Rio de Janeiro em 2007 

comprovam este fenômeno. 

Todavia, para a maioria das pessoas com deficiência, o acesso ao esporte 

ainda não é uma realidade. Também por isso, estes indivíduos são considerados 

os mais sedentários do mundo. Poucas pesquisas têm sido conduzidas nesta 

área22.

Uma série de benefícios podem ser alcançados por indivíduos com LM 

através da prática regular de exercícios, tais como aprimoramento das 

capacidades aeróbicas e anaeróbicas, aumentos na força e da mobilidade, 

combatendo e compensando os efeitos deletérios impostos pela LM nos sistemas 

cardiovascular, respiratório e neuroendócrino23.

Incrementos importantes têm sido observados também na independência 

funcional24, na esfera psicossocial25,26 e no sistema de saúde, já que os indivíduos 

com LM praticantes de atividade física têm um índice menor de infecções no 

sistema urinário e respiratório, de úlceras de pressão e menos espasticidade15,23.
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2.1.4. Prescrição de exercícios na lesão medular 

A avaliação do impacto da LM na motricidade é primordial na análise dos 

músculos que podem ser estimulados, qual a força destes músculos e o que 

funcionalmente pode-se realizar. Dependendo do nível da lesão, as perdas ou 

diminuição de funções serão mais ou menos importantes. 

Gorgatti e Bohmme19 elaboraram uma síntese, baseada no segmento 

neurológico preservado, que associa os comprometimentos motores da LM às 

possibilidades motoras. Em geral, a natação, o tênis de mesa e o rugby, são muito 

indicados para pacientes com lesões mais altas, enquanto o basquetebol em 

cadeira de rodas, o tênis de campo, as corridas, o arremesso de peso e dardo, 

além da natação e do tênis de mesa são os mais amplamente divulgados e 

praticados na paraplegia. A maioria das pessoas com LM participa em 

competições fazendo uso de algum tipo de cadeira de rodas.

2.1.5. Doença cardiovascular e lesão medular 

Apesar do avanço nos tratamentos das complicações advindas da LM e do 

aprimoramento dos programas de reabilitação que têm proporcionado uma maior 

expectativa de vida a estas pessoas, o índice de mortalidade nesta população 

ainda é consideravelmente alta. Na faixa dos 40 anos, por exemplo, é 6 a 7 vezes 

maior que na população geral e, especialmente por doença cardiovascular (DCV), 

3 vezes maior4.

             Preocupantemente, têm sido observadas tanto uma ocorrência prematura 

quanto uma maior prevalência, de DCV na população com LM, quando 

comparadas com a população geral2,27. Estudos apontam que, atualmente, a DCV, 
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assim como acontece na população geral, lidera ou está entre as principais 

causas de morte nesta população4,28 e que este resultado é também mediado pelo 

desenvolvimento da aterosclerose1.

De fato, apesar dos progressos, pessoas com LM ainda vivem menos que a 

população geral e as doenças fatais vêm ocorrendo mais precocemente1,4. Além 

disto, indivíduos com LM freqüentemente exibem um conjunto de alterações 

dismetabólicas, tais como menor sensibilidade à insulina, diminuição da massa 

magra e aumento da massa gorda3.

Os mesmos preditores de mortalidade para a população geral têm sido 

aplicados a pessoas com LM, embora não se descarte a necessidade de 

adequação de alguns critérios29. Não obstante, a análise do colesterol total (CT) e 

de suas frações é imprescindível na análise das condições de saúde, conforme 

discutiremos em seguida.

2.1.6. Níveis de HDL-C na lesão medular 

A explicação pela maior mortalidade e incidência de DAC na população 

com LM pode estar nos níveis de HDL-C. A maioria dos estudos vem 

demonstrando que o perfil lipídico de pessoas com LM encontra-se bastante 

desfavorável uma vez que reduzidos valores de HDL-C nos indivíduos com LM 

têm sido relatados quando comparados com a população geral 30,31,32,33.

 Brenes et al34 mostraram em homens com LM níveis médios de HDL-C de 

30mg/dL contra 45mg/dl na população geral. Os níveis de HDL-C menores que 

35mg/dL são quatro vezes mais comuns na população com LM do que na 

população geral2. Consoantemente, um outro estudo descobriu que 40% dos 
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indivíduos com paraplegia, apesar da maior motricidade, tinham níveis de HDL-C 

menores que 35 mg/dL, contra 34% de indivíduos com tetraplegia32. Existe 

controvérsia ainda, quanto à influência do nível, da gravidade, da idade e do 

tempo de LM sobre o perfil lipídico3,31,35,36.

Conforme veremos detalhadamente a seguir, existe uma relação entre 

níveis de atividade física e níveis de HDL-C. Por conseguinte, os baixos níveis de 

HDL-C na população com LM vêm sendo justificado pela menor capacidade 

destes indivíduos em exercer esforços vigorosos e devido a um menor repertório 

motor, favorecendo o sedentarismo. Além disto, uma pessoa com LM 

normalmente apresenta uma dinâmica cardiovascular modificada e também uma 

menor secreção de catecolaminas, ambas contribuindo para uma diminuição da 

performance física2,16.

2.2. Doença cardiovascular e dislipidemias na população geral

Antes de uma análise acerca da atuação do exercício físico no perfil lipídico 

de pessoas com LM, apresentaremos em caráter introdutório, uma panorâmica, 

baseada em estudos realizados na população geral abordando aspectos da DCV, 

das dislipidemias, da importância do exercício físico como aliado na manutenção 

de níveis apropriados de HDL-C. 

A doença cardíaca, por vezes denominada DCV, é uma denominação geral 

para mais de vinte doenças diferentes do coração e dos seus vasos , sendo que a 

doença arteriocoronariana (DAC2) é a principal causa de morte nos EUA e no 

2 A DAC se caracteriza pela interrupção do fluxo sanguíneo para as artérias coronarianas responsáveis pela 
circulação intrínseca do coração. Esta interrupção ocorre pela formação de placas de ateroma (aterosclerose) 
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Brasil37. A análise do perfil lipídico constitui uma das mais importantes ferramentas 

para identificar pessoas, ou grupos de pessoas, mais suscetíveis às doenças 

cardiovasculares. Esta é uma medida reconhecida pela comunidade científica 

como uma medida de forte grau de evidência e recomendação38.

Dislipidemias são modificações no metabolismo dos lipídios (gorduras, 

insolúveis em meio líquido) que desencadeiam alterações nas concentrações das 

lipoproteínas plasmáticas, favorecendo o desenvolvimento de doenças crônico-

degenerativas39. As lipoproteínas são compostas por lípides e proteínas e 

diferenciam-se pelo tamanho, pela densidade e pela composição tanto lipídica 

quanto protéica40. Estes compostos são responsáveis pelo transporte do 

colesterol, substância importante na formação de membranas e ponto de partida 

para a formação de ácidos biliares41, mas, o colesterol em excesso, contribui 

decisivamente no processo aterosclerótico. O colesterol exógeno (que advém da 

dieta) pode ser encontrado em alimentos de origem animal (ovos, vísceras, etc.) 

ou é produzido (via endógena) no fígado e intestino. 

A quantidade total de colesterol transportado no sangue é um parâmetro 

importante, mas a maneira pela qual o colesterol é transportado principalmente 

nas moléculas de LDL-C (de baixa densidade) e HDL-C (alta densidade) é crítica 

no desenvolvimento de DAC40.

na parede das artérias. Além de fatores como obesidade, fumo, estresse, hipertensão e hereditariedade, a 
inatividade física e os níveis de colesterol têm importante contribuição no processo aterosclerótico37
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2.2.1. Aprofundando os riscos de DAC: a importância dos níveis de HDL-C 

O Estudo de Framingham42, que vem sendo realizado na cidade de 

Framingham, Massachussets desde 1948, cujas análises já geraram mais de mil 

artigos científicos, concentra esforços acerca das questões ligadas à saúde 

cardiovascular e qualidade de vida. Até o estudo de Framingham , pouco se sabia 

sobre o processo aterosclerótico e a influência dos níveis de colesterol e do estilo 

de vida. Hoje sabe-se que os níveis da fração LDL-C têm uma correlação positiva 

com o risco de DCV e que os níveis da fração HDL-C, ao contrário, são 

inversamente proporcionais ao risco de DCV43.

O “Estudo dos Médicos” (Physicians Health Study) 44 acompanhou durante 

aproximadamente cinco anos 15.000 médicos americanos com idade variando 

entre 40 e 84 anos. Após ajuste para outros fatores de risco, o estudo observou 

que a cada 1mg/dL de aumento nos níveis de HDL-C ocorre uma diminuição de 

3,5% no risco de surgimento de DCV. Estes resultados foram similares aos 3,1% 

no estudo de Framingham43, para a mesma análise. O HDL-C foi considerado o 

maior preditor independente para o risco de infarto do miocárdio. 

Sendo assim, os níveis de HDL-C são considerados forte preditores de 

DCV. As HDL-C constituem uma classe de lipoproteínas heterogêneas e seu 

metabolismo é complexo, não totalmente esclarecido. São consideradas 

antiaterogênicas por promover o transporte reverso do colesterol e pelas 

propriedades antioxidantes, antiinflamatórias, anticoagulantes, pro-fibrinolíticas e 

de proteção endotelial40. O HDL-C é gerado no fígado e no intestino e age 

captando o colesterol livre e levando-o para o fígado. Popularmente, é também 
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conhecido como o “bom” colesterol. Sua porção protéica é elevada e segundo 

importante referência nacional38 seus níveis devem estar acima de 40mg/dL. 

Outro dado relevante deste estudo diz respeito à cautela em relação à 

interpretação dos níveis do CT isoladamente, pois os níveis médios encontrados 

(5,72 mmol por litro) nos casos (acometidos por DCV) do “Estudo dos Médicos” 

foram praticamente os mesmos níveis de CT encontrados na média de toda a 

população do estudo de Framingham, destacando assim a importância do HDL-C 

como melhor preditor independente de DCV. 

Resumindo, os estudos experimentais, clínicos e de intervenção terapêutica 

têm evidenciado a relação inversa entre a concentração sanguínea de HDL-C e o 

desenvolvimento de DAC40. Os índices desta lipoproteína e a relação desta com 

as outras lipoproteínas, são fundamentais na análise do risco de DCV e vem 

recebendo atenção crescente da literatura científica há alguns anos. 

2.2.2. Outras variáveis que interferem no perfil lipídico 

 De uma maneira geral, uma dieta equilibrada com redução das gorduras 

saturadas, das gorduras trans, parcimônia no consumo de sal, de bebidas 

alcoólicas e a inclusão de frutas, vegetais, grãos integrais e soja são hábitos que 

devem ser estimulados. Esta prática alimentar, dentre outros benefícios, tem uma 

forte influência nos níveis de glicose, no controle do peso e dos níveis de 

colesterol, especialmente sobre as lipoproteínas de baixa intensidade (como O 

LDL-C e o VLDL-C) e os triglicérides45. Os níveis de HDL-C não se mostram muito 

responsivos à dieta, embora o consumo de ácidos graxos monoinsaturados 
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(contidos no azeite, óleo de canola, azeitonas, avelã, amêndoa, abacate) possa 

ser capaz de elevá-lo45.

Quanto ao sexo, existem diferenças no perfil lipídico entre homens e 

mulheres pré-menopausicas46. As mulheres normalmente apresentam valores de 

HDL-C acima dos valores encontrados nos homens. Esta é uma diferença 

atribuída ao sexo (especificamente à produção do estrogênio). O consumo de 

etanol é um fator de elevação do HDL-C bem aceito na literatura. O mecanismo 

pelo qual o álcool atua no organismo pode estar relacionado aos aumentados 

níveis da enzima microssomal hepática, pela aumentada remoção de colesterol 

pela bile, pelo aumento da produção da lipoproteína lipase e diminuídos níveis da 

endotelial lipase hepática40.

O tabagismo, a obesidade visceral, a dieta muito pobre em gordura, 

hipertrigliceridemia e o uso de alguns fármacos como betabloqueadores beta-

adrenérgicos, esteróides e progestágenos androgênicos estão associados com 

baixos níveis de HDL-C. Algumas medicações como fibratos, ácido nicotínico e 

vastatinas podem elevar os níveis de HDL-C entre 5 e 20%40.

2.3. Atividade física e doença cardiovascular 

Exercício físico é toda atividade muscular capaz de promover um aumento 

do consumo energético de repouso. Esse aumento da demanda energética 

provoca uma série de efeitos cardiovasculares, respiratórios e metabólicos 

denominados efeitos agudos ou respostas ao exercício47. O termo atividade física 

carrega consigo o conceito do exercício físico acrescido normalmente pela idéia 

da intenção, seja visando saúde, performance esportiva, estética ou mesmo a 
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reabilitação mediante agravos à saúde. Assim, estes são considerados gastos 

energéticos acima daqueles necessários para manutenção da vida. 

O clássico estudo de Blair et al48 acompanhou 10224 homens e 3120 

mulheres americanas, previamente saudáveis, relacionando os níveis de atividade 

física destas pessoas com a incidência de morte por todas as causas, DCV e 

câncer, durante aproximadamente oito anos. Aqueles considerados menos fit3

apresentaram mortalidade de 64/10.000 habitantes enquanto os mais fit

18,6/10.0000. Neste período ocorreram 283 mortes. 

Atualmente, sabe-se que o exercício fisico regular tem um papel importante 

na prevenção primária de DCV porque:  

 atenua a hipertensão ainda que seu mecanismo não tenha sido totalmente 

esclarecido;

 previne e combate diabetes, diminuindo a resistência à insulina e a intolerância à 

glicose;  

 ajuda a combater a obesidade, fortemente relacionada aos problemas de saúde 

anteriores, através do estresse calórico promovido pelo exercício, 

 ajuda a melhorar o perfil lipídico, com resultados mais consistentes na elevação 

do HDL-C.

Instala-se, então, um ciclo virtuoso, promovendo saúde e bem estar37,49.

Recentemente, uma revisão sobre o assunto afirma existir uma “dose-resposta” 

para esta relação: quanto maiores os níveis de atividade física e fitness, maior 

3 Do inglês fitness, diz-se que uma pessoa é fit quando esta é bem condicionada, sobretudo na capacidade 
física aeróbia 
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proteção às doenças de maior prevalência como hipertensão, câncer, diabetes e 

dislipidemias50.

Considerando fatores mais intimamente ligados à dinâmica cardiovascular, 

segundo Crespo37, o mecanismo de proteção pode ser explicado por:

a) redução nas demandas de oxigênio miocárdico, evidenciada pela 

diminuição da FC e da pressão arterial sistólica; 

b) suporte de oxigênio aumentado pela extensão da diástole, pela FC lenta 

e/ou pela revascularização aumentada; 

c) redução no risco de trombose coronariana pela aderência e agregação 

plaquetárias diminuídas e pela produção de fibrinólise; 

d) vulnerabilidade miocárdica reduzida para arritmias ventriculares letais na 

presença de aterosclerose coronariana avançada, mesmo durante o 

exercício físico pesado. 

2.3.1. A atividade física e o perfil lipídico  

Enquanto o sedentarismo mobiliza uma quantidade menor de gorduras como 

fonte de fornecimento de energia, a prática de atividade física regular pode causar 

importantes alterações no metabolismo das gorduras subcutâneas e circulantes41.

Os estudos analisando o efeito da atividade física sobre o perfil lipídico destacam 

os seguintes benefícios: 

 aumento da concentração de HDL-C, principalmente da sua fração HDL-2, 

e diminuição da concentração de triglicérides (TG), com grande evidência51
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 ·diminuição das concentrações de LDL-C e CT com relativa evidência, já 

que este efeito pode ser mediado pela concomitante perda de peso, 

mudanças na composição corporal e dietas de restrição calórica45,52

 mudanças na composição das sub-partículas de LDL-C, aumentando o 

tamanho destas partículas, tornando-as consideravelmente menos 

aterogênicas51

    Todavia, os níveis de HDL-C e os níveis de atividade física têm uma relação 

muito mais consistente. Há mais de duas décadas, o estudo de Cauley et al53 foi 

um dos primeiros a investigar a relação entre os níveis de atividade física, 

cotidiana e de lazer, com os níveis de HDL-C. Em uma população formada por 

mulheres pós menopáusicas, as que exerciam mais atividade física apresentavam 

níveis de HDL-C mais elevados. 

Uma meta-análise conduzida por Tran e Weltman52 analisou 66 estudos 

que investigaram os efeitos de programas de exercício sobre os lipídios e 

lipoproteínas sanguíneas. Cerca de 2086 sujeitos, homens e mulheres de 

diferentes idades e níveis de condicionamento físico foram analisados. O estudo 

mostrou que a condição inicial do participante foi fundamental no maior ou menor 

sucesso do programa de exercício. Aqueles indivíduos em condições mais 

adversas, ou seja, menos condicionados, com baixos níveis de HDL-C 

responderam significativamente melhor aos diversos tratamentos de exercício 

propostos. Aqueles que obtiveram mais redução ponderal tiveram melhores 

resultados nos níveis de LDL-C e CT, enquanto os que tiveram maior variação no 

percentual de gordura tiveram melhores índices de LDL-C e CT/HDL. A duração 

do exercício influenciou diretamente os níveis de CT, HDL-C e CT/HDL-C.
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Períodos curtos de treinamento podem não evidenciar mudanças nos níveis de 

HDL-C.

Uma revisão mais atual39 ressalta a importância da variável volume de 

treinamento em detrimento da intensidade de treinamento (ainda que esta induza 

uma melhor aptidão física) sugerindo que a prescrição ideal, embora condutas 

individuais devam ser consideradas, deve incluir exercícios aeróbios, três vezes 

por semana, com 30 minutos de duração e intensidades de 50 a 60% do consumo 

máximo de oxigênio. 

A atividade física necessária para elevar os níveis de HDL-C pode requerer 

algum tipo de esporte ou atividade recreativa, além das atividades de vida diária 

cotidianas53. Um estudo que analisou os efeitos de uma única sessão de exercício 

apontou maior eficiência nos exercícios de maior intensidade e duração54.

Marrugat et al55 realizaram uma detalhada análise dos gastos energéticos 

de 537 homens saudáveis agrupados em seis categorias de gastos calóricos 

diários dispêndidos com algum tipo de atividade física. Uma melhor aptidão física, 

avaliada em teste ergométrico) foi associada com atividades físicas de intensidade 

acima de 5Kcal/min enquanto as atividades de intensidade acima de 7Kcal/min 

foram associadas com um maior nível de HDL-C e um menor índice aterogênico 

(CT/HDL-C).

O mecanismo fisiológico pelo qual a prática de atividade física regular eleva 

os níveis de HDL-C não está totalmente esclarecido. De forma aguda ou crônica, o 

exercício estimula processos enzimáticos que levam os níveis desta lipoproteína56.

Herbert et al56 investigaram os “caminhos” do HDL-C no organismo de 

indivíduos com altos níveis de atividade física e em indivíduos absolutamente 



21

sedentários. Desta forma, eles puderam inferir que realmente a atividade da LLP 

(lipoproteína lípase) estava 80% aumentada nos indivíduos ativos e que, além 

disto, o catabolismo desta molécula estava bastante diminuído em relação aos 

sedentários.

Resumidamente, o mecanismo de elevação dos níveis de HDL-C mediado pelo 

exercício ocorre basicamente pelas mudanças na produção hepática e/ou 

intestinal do HDL-C bem como do seu catabolismo. São possíveis ações que 

compõem este processo: 

 Aumento da atividade da LLP (podendo chegar a 80% em atletas) 56

induzida por uma maior sensibilidade das células à insulina e por um maior 

turnover de calorias (maior consumo, maior gasto) provocados pelo 

exercício físico53;

 aumento da degradação das lipoproteínas ricas em triglicérides

(quilomícrons e VLDL) disponibilizando o componente colesterol de 

superfície para a partícula de HDL-C e liberação de ácidos graxos livres. O 

transporte reverso do colesterol fica potencializadol54;

 Aumento da concentração da lipase triglicerídeo hepática que remove o 

lipídeo da partícula HDL-C facilitando a remoção pelo fígado54;

 Diminuição da atividade da lípase hepática54,40;

 Aumento da concentração lecitina colesterol acil-transferase (LCAT) que 

cataliza mudanças no colesterol esterificado envolvidas na conversão de 

HDL3 para HDL2) 54,40;
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 Diminuição dos níveis da CETP (cholesterol ester transfer protein) que está 

envolvida na transferência dos ésteres de colesterol (colesterol esterificado) 

de HDL-C para lipoproteínas ricas em triglicérides durante seu catabolismo, 

aumentando a  concentração de HDL-C54.

Como podemos observar, tanto os exercícios físicos que visam a melhora da 

aptidão cardiovascular, de moderados a intensos, quanto os que privilegiam um 

maior gasto energético podem ser benéficos para a elevação do HDL-C na 

população geral. 

2.4. Influência da atividade física no perfil lipídico de pessoas com LM 

Como visto no capítulo 2.1.3, também o sistema cardiovascular de 

indivíduos com LM pode ser beneficiado pela prática do exercício regular, assim 

como influenciar positivamente uma série de fatores de risco associados à DAC11.

No tocante ao perfil lipídico, a maioria dos estudos comprova uma relação 

direta entre os níveis de ativiodade física e os de HDL-C também em indivíduos 

com LM, apesar da diminuída aptidão aeróbia34,2.  O condicionamento da porção 

superior do corpo pode alterar positivamente o perfil lipídico57,58,59,60 . Além disto, 

foi encontrada uma relação direta entre a aptidão física cardiovascular (obtida 

através de teste de aptidão aeróbia máximo) e o HDL-C sanguíneo58,61. Indivíduos 

atletas com LM mostraram níveis de HDL-C próximos aos da população geral34.

 Um estudo que acompanhou um indivíduo com LM59 durante 6 anos, 

investigou os efeitos de um vigoroso treinamento de natação e mostrou que os 

níveis de HDL-C aumentaram significativamente (83%) por todo esse período, de 
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maneira independente a outros fatores, mesmo com oscilações no peso e na 

dieta.

Indivíduos com LM submetidos a um treinamento em circuito4 apresentaram 

diminuição no LDL-C por volta de 26%, além de um aumento do HDL-C de 9,8%. 

Apesar desse aumento não ser estatisticamente significativo, ele foi capaz de 

contribuir para uma redução significativa na razão LDL-C/HDL-C e na razão 

TC/HDL-C de 5,0 para 3,9. Com isso houve uma redução no risco de doença 

cardiovascular em 25%58.

Os resultados e as características de alguns estudos que investigaram a 

influência do treinamento com exercícios sobre o perfil lipídico na população com 

LM podem ser observados no Quadro 2.1. 

4 combinação de exercícios aeróbios com exercícios de resistência muscular localizada
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Quadro 2.1 – Estudos que relatam a influência da atividade física sobre os níveis de HDL-C 

Estudo Treinamento Amostra Evolução dos Níveis 
de HDL-C antes e 
depois do 
treinamento

Nash, 2000 Circuito: aeróbio (50-

60%VO2max),em 

cicloergômetro de 

manivela; exercícios de 

resistência; 3X por 

semana, 3 meses 

5 homens 

paraplégicos, 

não-

deambuladores

Aumento não 

significativo

Antes: 40,5mg/dL 

Depois:

44,9 mg/dL 

De Groot, 
2003

Treinamento intervalado 

em alta intensidade 

(70/80%FC reserva) e 

em baixa intensidade 

(40/50%FCreserva) em 

ergômetro de manivela, 3 

X por semana, por 2 

meses

2 mulheres e 4 

homens

(paraplégicos e 

tetraplégicos) 

Grupo de alta 

intensidade: 

Aumentou 13% 

(significativo)

Grupo de baixa 

intensidade: 

Manteve-se

El-Sayed, 
2005

Aeróbico, ergômetro de 

manivela,

60/65%VO2max por 30 

minutos durante 12 

semanas

5 homens 

paraplégicos 

 Elevou-se 

significativamente 

Fonte: Rodrigues e Rocha62

Se por um lado existem evidências sobre o impacto positivo do exercício 

físico sobre o HDL-C também na população com LM, poucos estudos vêm 

investigando o impacto dos componentes da prescrição57,58,59,60,61 (tipo,

freqüência, duração, intensidade) do exercício físico no perfil lipídico de indivíduos 

com LM. O estudo de caso de Sorg59 estima que seria necessário um gasto 
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energético aproximado de 100 calorias por semana para provocar o aumento de 

1mg/dL nos níveis séricos de HDL-C. Outros estudos60,58 mostraram uma boa 

resposta do perfil lipídico de indivíduos com LM ao treinamento no cicloergômetro 

de manivela.

A literatura científica anseia por parâmetros que orientem a prescrição de

atividades ideais (ou das suas características fundamentais) para este fim. Falta 

um corpo de conhecimentos capaz de sustentar e fornecer subsídios para a 

escolha de uma atividade física que seja mais efetiva na elevação do HDL-C das 

pessoas com LM24. Na população em geral, conforme foi visto, existem diretrizes 

básicas51 para tal objetivo. Todavia, para o indivíduo com LM urge a necessidade 

de maior aprofundamento. Em resumo, não estão muito claros os aspectos 

relacionados à dose-resposta deste fenômeno: duração, freqüência e o tipo do 

exercício mais efetivo e seguro para melhorar o perfil lipídico. O presente estudo 

pretende contribuir para um maior esclarecimento destas questões. 
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    3. MÉTODOS 

3.1.Tipo de estudo 

Foi elaborado um estudo prospectivo, de caráter intervencionista. Optou-se 

por um estudo experimental do tipo coorte5 que foi conduzido nos seguintes 

aspectos metodológicos: 

3.2. Local do estudo 

Este estudo foi conduzido no Centro de Reabilitação Sarah-Fortaleza 

(CRSF), na cidade de Fortaleza-CE. Esta é uma das oito unidades que integram a 

Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação que oferece assistência médica 

qualificada e gratuita, formando e qualificando profissionais de saúde, 

desenvolvendo pesquisa científica e gerando tecnologia.

3.3. Sujeitos 

 Após seleção dos participantes, que será detalhada a seguir, foram 

formados os seguintes grupos, totalizando 34 indivíduos: 

a) grupo de basquetebol (B), com nove participantes; 

b) grupo de natação (N), com nove participantes; 

c)  grupo controle (C),com 16 participantes. 

5 Este estudo é caracterizado por uma seleção não aleatória das amostras, por vezes, devido a uma dificuldade 
prática
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Foram pré-selecionados do CRSF pacientes em regime de atendimento 

ambulatorial, após a alta do programa de reabilitação (sistema de internação), com 

as seguintes características: 

a) indivíduos com LM, com idades de 18 a 60 anos, de ambos os 

sexos, utilizando preponderantemente a cadeira de rodas como 

meio de locomoção, com níveis de lesão variando de C7 a T12. 

b) pacientes sedentários, isto é, que não participavam regularmente 

de nenhuma atividade física estruturada6

c) pacientes  reunindo condições de transporte de casa para o 

hospital e vice-versa para freqüentar o CRSF regularmente 

durante o estudo, exceto para o grupo C 

d)   clínicas : pacientes não portadores de nenhum acometimento que 

impeça a realização de esforços físicos mais vigorosos 

           Após a explicação sobre o intuito da pesquisa, os indivíduos que 

demonstraram interesse em participar do estudo foram aceitos, totalizando 39 

pacientes, distribuídos entre os grupos B, N e C. Não foi exigida qualquer 

experiência esportiva anterior com quaisquer das modalidades. 

O grupo C foi formado por indivíduos com LM atendendo a condição a e b.

Estes pacientes não freqüentaram as atividades, nem realizaram exercícios por 

estarem impossibilitados de freqüentar regularmente o CRSF e/ou não 

manifestarem interesse em freqüentar nenhum dos grupos após convite do 

professor de Educação Física da instituição. Foram excluídos os indivíduos que 

6 atividade física regular de gasto energético expressivo, com duração mínima de vinte minutos e com 
freqüência de pelo menos três vezes por semana 
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referiram hábitos de atividade física incompatíveis com o sedentarismo7, assim 

como os tabagistas e etilistas declarados.  

Alguns pacientes faziam uso de medicações anti-espasmódicas, anti-

colinérgicas (para aumentar a capacidade vesical), medicações para dores 

neuropáticas, anti-depressivos, antibióticos (para combater episódios de infecção 

urinária). Todavia, não existe influência destas medicações sobre o perfil lipídico, 

ou a performance motora40. É importante frisar que todos os pacientes, ao saírem 

de alta do programa de reabilitação, receberam orientações e vivências práticas 

para que mantivessem um estilo de vida o mais ativo possível.

Os participantes dos grupos B e N atenderam todas as condições anteriores 

(de a a d). Os pacientes freqüentaram seu respectivo grupo (B ou N) de acordo 

com suas preferências pessoais. A decisão de participar ou não do estudo não 

interferiu no programa de reabilitação destes pacientes. 

7 ausência de atividade física  com gasto energético considerável, praticada pelo menos três vezes por semana 
com duração mínima de  mínima de vinte minutos  
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3.4. Procedimentos 

3.4.1. Estudo piloto 

Um estudo piloto foi realizado com o intuito de assegurar se o fenômeno, as 

variáveis escolhidas e alguns resultados já previamente descritos na literatura 

poderiam ser efetivamente alcançados com o tratamento (dosagem, tipo) e o 

método que escolhemos para esta pesquisa. 

Foi realizada uma análise do perfil lipídico de um pequeno número de 

indivíduos que já freqüentavam regularmente a atividade de basquetebol em 

cadeira de rodas no CRSF, mas que não fizeram parte deste estudo. Os 

resultados deste levantamento, baseado nos exames laboratoriais de rotina 

registrados em prontuário médico, mostraram que os pacientes que freqüentavam 

o basquetebol em cadeira de rodas obtiveram melhoria no perfil lipídico, ao passo 

que o grupo sedentário selecionado para comparação manteve um perfil lipídico 

desfavorável. Estes resultados motivaram-nos a elaboração desta pesquisa no 

desenho metodológico apresentado. 

3.4.2. Aspectos éticos 

A concordância em participar do estudo foi expressa através da assinatura 

de um termo de consentimento livre e esclarecido (apêndice 1) de acordo com as 

normas para estudos em seres humanos, com base na portaria 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Rede 
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Sarah de Hospitais de Reabilitação, constituído em Brasília-DF, sob o registro de 

nº 118/99. 

3.5. Análise laboratorial 

Amostras de sangue (10mL) foram coletadas nos participantes dos grupos 

B, N e C no setor de análises clínicas do CRSF, com suporte de profissional 

especializado. Este procedimento foi realizado em duas ocasiões distintas: após 

assinatura do termo de consentimento e 14 semanas depois. Nestas ocasiões, os 

indivíduos estavam na posição sentada, em jejum de 12 horas e cumprindo 24 

horas sem exercício físico

3.6. Instrumentos e Equipamentos 

Os níveis de TG e CT foram analisados pelo método enzimático-COD-ANA 

e os de HDL-C por determinação direta (sem etapas de centrifugação) através do 

aparelho EXPRESS PLUS-BAYER . Os níveis de LDL-C foram obtidos pela 

equação de Friedwald, desde que o nível de TG não superasse 400mg/dL. 

LDL-C = CT - { HDL-C + (TG/5)} 

Os pacientes do grupo B utilizaram cadeira de rodas tipo esportiva 

Ortobras, modelo Ultra Lite 2000, com anti-tip (apêndice 2). Na natação, durante a 

execução do estilo crawl, os pacientes também fizeram uso de um suporte para 

flutuação dos membros inferiores para facilitar o deslize (apêndice 2). Os tempos 

cronômetrados na natação foram obtidos através de cronômetro Casio . As 

distâncias, bem como o tempo que a cadeira de rodas permaneceu em movimento 
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no treino de basquetebol, foram obtidas através do tacômetro Activa eletronic

acoplado à cadeira de rodas (apêndice 2). O CRSF disponibilizou estes 

equipamentos, arcando com os custos inerentes aos procedimentos 

3.7. Sessões de treinamento 

Os indivíduos dos grupos B e N passaram por 14 semanas de exercícios, 

realizados 3 vezes por semana em dias não consecutivos (ilustração no apêndice

2). As sessões dos dois grupos foram realizadas conforme detalhado nas tabelas 

3.1 e 3.2 abaixo. O CRSF cedeu a piscina e a quadra poliesportiva para a 

realização das atividades.

Tabela 3.1 – Distribuição da prática do basquetebol em cadeira de rodas 

Atividades Tempo
(minutos)

Exercícios de flexibilidade para o tronco e membros superiores. 10

Exercícios de treinamento das capacidades físicas: velocidade, 

resistência aeróbia, potência e destrezas com a cadeira de 

rodas (giros, mudanças de direção, arranques, etc.). 

20

Treinamento técnico-tático específico da modalidade: recepção, 

controle de bola, condução de bola com a cadeira de rodas, 

passes, arremessos, pequenos jogos e simulações de situações 

de jogo. 

55

Descanso inclusive para ingestão líquida 10

Ação coletiva de basquetebol por equipe. 30

Relaxamento (exercícios de flexibilidade, de respiração ou 

comentários sobre a sessão de treino). 

05

Total 130
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Tabela 3.2 – Distribuição da prática da natação 

Atividades realizadas durante a natação Tempo
(minutos)

Aferição da FC de repouso 1

Aquecimento fora da água de MMSS, simulando os estilos e 

movimentação global 

2

Transferência para a cadeira de rodas de banho e descida pela 

rampa até

a piscina 

2

Treinamento dos estilos da natação 45

Aferição da FC de treino 1

Total 51

A FC foi aferida por palpação da artéria radial, antes e durante as sessões 

de treinamento dos grupos B e N. Em sistema de rodízio, o frequencímetro Polar

(apêndice 2) também foi utilizado para aumentar a confiança dos dados de FC 

obtidos pela palpação. As distâncias cumpridas por cada paciente do grupo N, em 

cada treino, foram registradas. Em 3 sessões distintas, para cada paciente, foram 

cronometrados os tempos para o cumprimento da distância de 30 metros nos 

estilos peito, crawl e costas, sem que o paciente fosse avisado. No grupo B, em 

forma de rodízio, as distâncias percorridas e o tempo em que a cadeira de rodas 

permanecia em movimento foram aferidos pelo tacômetro. 



33

3.8. Análise dos resultados 

A análise estatística contou com os recursos do programa SPSS 8.0. Os 

resultados foram tabulados e expressos na forma de média (M) +/- desvio padrão 

(DP) e por freqüência (%).

Devido ao pequeno número de indivíduos, foram utilizados testes 

estatísticos do tipo não-paramétricos. Para avaliar se os grupos B, N, e C eram 

iguais antes do treinamento quanto às variáveis CT, HDL-C, LDL-C, CT/HDL-C, 

LDL/HDL-C, idade, tempo de lesão e índice de massa corporal (IMC), foi realizado 

um teste não paramétrico do tipo Kruskal-Wallis. Para a comparação entre 

homens e mulheres, antes do treinamento, foi utilizado o teste de Mann-Whitney. 

Na análise do efeito das atividades físicas propostas, com o intuito de 

amenizar as diferenças inter-pessoais, especialmente em relação ao sexo, as 

variáveis do perfil lipídico CT, HDL-C, LDL-C, CT/HDL-C e LDL/HDL-C foram 

analisados segundo sua variação em relação ao valor inicial (valores pós-

teste/valores pré-teste). 

 Na comparação entre os grupos B, N e C e nos subgrupos de pacientes 

com lesões altas, com lesões baixas (LB), que se exercitaram em intensidade alta 

(IA) e intensidade baixa (IB) utilizou-se o teste de Kruskall-Wallis seguido pelo 

Mann-Whitney U-Test. Na comparação dentro do grupo de homens e dentro do 

grupo de mulheres (antes e depois intra-grupo) foi utilizado o Wilcoxon Signed 

Ranks Test tanto para a variação obtida como para os valores absolutos na 

primeira e na segunda medição. Foi adotado como critério de significância 

estatística um valor de p  0,05. 
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4. RESULTADOS

4.1. Características da amostra 

Foram avaliados 39 pacientes distribuídos entre os grupos B, N e C. Os 

grupos são de faixa etária semelhante, constituídos na maioria por jovens em 

idade produtiva. Haviam mais homens nos grupos B e C, enquanto no grupo N 

houve uma distribuição equilibrada entre homens e mulheres. Os grupos B, N e C 

tiveram uma compleição física semelhante, expressas através dos valores 

similares do IMC. Estas características são apresentadas na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Caracterização dos grupos N, B e C nas variáveis, sexo, idade e IMC 

Grupos
Sexo

Masc/Fem

Idade

SDX

IMC

SDX

Natação (n=9) 
Basquete (n=9) 
Controle (n=21) 

4/5

7/2

16/5

35,6 ± 12,39 

33,2 ± 12,07 

31,6 ± 8,86 

21,7 ± 3,08

20,7 ± 3,70

21,8 ± 5,35

Geral (n=39) 27/12 33,0 ± 10,36 21,41 ± 4,46 

A maioria dos pacientes investigados foi acometida de lesões por projétil de 

arma de fogo (PAF), seguida por lesões por acidentes automobilísticos em geral, 

lesões não traumáticas e queda de altura (figura 4.1). 
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Figura 4.1 – Distribuição dos participantes pela etiologia das lesões

Os pacientes dos grupos que passaram por treinamento (B e N) tinham 

mais tempo de lesão que o grupo C (8 e 6 anos respectivamente). Considerando

todos os pacientes, 64,1% tinham até 5 anos de lesão, conforme mostra a figura 

4.2.
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Figura 4.2 – Distribuição dos participantes pelo tempo de lesão medular 
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A maioria das lesões (74,4%) foi classificada como ASIA A, mostrando a 

predominância da cadeira de rodas como meio de locomoção (figura 4.3). 

74,4%

7,7% 5,1%

12,8%
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A B D Lesão não
traumática
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Figura 4.3- Distribuição dos participantes segundo a classificação ASIA

Considerando os três grupos (B, N e C), houve uma distribuição equilibrada

entre as lesões consideradas altas (em T5 ou acima) e baixas (em T6 ou abaixo)8.

Lesões baixas
61%

Lesões altas
39%

Figura 4.4 – Distribuição dos participantes segundo o nível de lesão 

8 O critério de separação é baseado no mecanismo de controle autônomo. Nas lesões em T5 ou 
acima há perda do controle simpático sobre o coração e o leito esplânquico, que podem implicar
em importantes diferenças na performance física16,18.
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4.2. Perfil lipídico dos grupos B, N e C na 1ª medição

Os níveis de HDL-C de todas as mulheres investigadas foram 

significativamente superiores (p  0,05) aos dos homens, assim como a relação 

LDL-C/HDL-C foi significativamente (p  0,05) inferior. (Tabela 4.2.1) 

Tabela 4.2. – Perfil lipídico dos grupos B, N e C na 1ª medição 

Grupos HDL-C (mg/dL) LDL-C (mg/dL) CT (mg/dL) 

Masc Fem Masc Fem Masc Fem

Natação (n=9) 30,3 55,0* 109,8 110,6 169,3 182,0

Basquete (n=9) 34,9 46,5 101,1 110,0 155,7 167,5

Controle (n=21) 40,0 52,4* 106,8 101,4 166,9 175,8

Geral (n=39)  37,2 52,5* 105,7 106,7 164,3 177,0

        Continua...

...Continuação  

Tabela 4.2.– Perfil lipídico dos grupos B, N e C na 1ª medição 

Grupos CT/HDL-C LDL-C/HDL-C

Masc Fem Masc Fem

Natação (n=9) 5,6 3,3* 3,6 2,0

Basquete (n=9) 4,7 3,6 3,1 2,4

Controle (n=21) 4,3 3,4 2,7 1,9*

Geral (n=39)  4,9 3,4 3,0 2,1*

(*) p  0,05  Masc vs Fem (valores expressos em médias) 

4.3. Treinamento 

4.3.1.Variáveis do treinamento 
A média da FC de repouso não se modificou no decorrer do treinamento em 

nenhum dos dois grupos (p>0,05). As variáveis FC de exercício e delta da FC 
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(diferença entre a FC de repouso e FC de exercício) foram corrigidas para o grupo 

N, devido ao efeito cooling e gravitacional da atividade realizada na água59. O

delta da FC foi maior (p  0,05) no grupo B (48 vs 35 bpm) em relação ao grupo N, 

mas exatamente igual após a correção. O tempo real médio de treinamento, assim 

como a média da FC de repouso foi superior no grupo B em relação ao grupo N, 

porém sem significância estatística (p>0,05). A média da FC máxima prevista para 

a idade e quando corrigida pelo nível de LM9 foi muito próxima nos dois grupos.

Os dados referentes ao comportamento da FC e à duração das sessões de 

treinamento estão na tabela 4.3. 

9 Os estudos envolvendo indivíduos com LM submetidos a protocolos de carga máxima, sejam eles realizados 
em ergômetro de manivela ou com a cadeira de rodas  acoplada a uma esteira, vêm mostrando que indivíduos 
com lesões mais altas não alcançam a FC máxima prevista para a idade. O estudo de Janssen18 sugere que 
para indivíduos com lesões em T5 ou acima deva ser aplicado o fator de correção 0,9 e para indivíduos com 
lesão cervical, o fator 0,7. 
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Tabela 4.3 – Variáveis do treinamento nos grupos B e N

Variáveis Grupo N (n=9) Grupo B (n=9) 

FCrep1 (bpm) 86 91

FCrep2 (bpm) 85 89

FCexer (bpm) 119 137*

FCexer corrigida (bpm) 132 -

Delta FC (bpm) 35 48*

Delta FC corrigida (bpm) 48 -

FCmáx (bpm) 184 187

FC max corrigida 174 179

Percentual da FC de 
reserva         (%) 

54 60

Tempo real de treino 
(min)

19,74 23,9

FCrep1:                         FC média ao início do treinamento (1ª quinzena) 

FCrep2:                         FC média ao final do treinamento (última quinzena) 

FCexer:                         FC média durante o exercício 

FCexer corrigida:         FC média durante o exercício acrescida de 13 bpm 

Delta FC:                       diferença entre o valor de repouso e o valor de exercício  

Delta FC corrigida:       diferença entre o valor de repouso e o valor de exercício acrescido 13 bpm 

FCmáx:                          previsão da FC máxima obtida subtraindo a idade de 220 

FCmax corrigida:          FCmax corrigida pelo nível de LM18

Percentual da FC:     percentual da FC de reserva que é obtida através da equação de Karvonen10

de reserva                    

(*) p  0,05, Grupo N vs Grupo B (valores expressos em médias)

10 A fórmula de Karvonen: Percentual da FC de reserva = FCmax – FCrep / FCtreino  - FCrep.
Onde a FC max é idealmente a FC máxima alcançada em teste de esforço máximo ou a 
aproximação 220-idade; a FCrep é a FC aferida em repouso e a FCtreino corresponde à FC 
medida durante a atividade. Elaborada em 1952, tem sido amplamente utilizada no controle e na 
prescrição de atividade física baseada nos valores de FC49.
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4.3.2. Variação do índice de massa corporal e anamnese alimentar 

 Não houve diferenças significativas entre os valores de IMC antes e depois 

do treinamento nos grupos B, N e C (p>0,05). Baseado na anamnese alimentar 

(anexo 1) realizada em todos os participantes, não foi verificado o consumo 

regular de alimentos como nozes, castanhas e abacate, possivelmente capazes 

de influenciar os níveis de HDL-C . 

4.4. Análise do perfil lipídico pós treinamento 

Na avaliação do comportamento das variáveis que compõe o perfil lipídico 

(CT, HDL-C, LDL-C, CT/HDL-C e LDL-C/HDL-C) optamos por uma análise da 

média da variação (diferença percentual entre a 2ª e a 1ª medição) de cada sujeito 

nos grupos compostos por homens e mulheres. 

4.4.1. Variação do perfil lipídico entre os grupos B, N e C 

Ocorreram mudanças no perfil lipídico nos grupos que fizeram atividade 

física em relação ao grupo C, comparando-se os valores pré e pós exercício. Esta 

mudança deu-se essencialmente pelo aumento significativo (p  0,05) da 

concentração de HDL-C nos grupos B e N (respectivamente 24% e 15%). Os 

níveis de CT elevaram-se significativamente no grupo N.  

Em relação ao grupo C, as relações CT/HDL e LDL-C diminuíram 

significativamente (p  0,05) no grupo B. Não houve alterações significativas entre 

as variáveis do perfil lipídico entre os grupos B e N. 

A Figura 4.5 mostra a evolução do perfil lipídico entre as duas medições 

nos grupos B, N e C. 
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Figura 4.5. Variação do perfil lipídico entre os grupos B, N e C 

(**) p  0,05 variação do grupo B vs variação do grupo C;

(***) p  0,05 variação do grupo N vs variação do grupo C;

4.4.2. Variação do perfil lipídico pelo nível de lesão medular e pela
intensidade de esforço

Levando-se em conta as características intrínsecas à lesão e ao 

comportamento da FC entre os indivíduos no decorrer do treinamento, pôde-se

distinguir e analisar os mesmos 18 indivíduos do grupo experimental em 4 

subgrupos : os que foram acometidos por lesões mais altas (LA), por lesões mais

baixas (LB) e os que se exercitaram em intensidade acima (IA) e abaixo (IB) de 

60% da FC de reserva. 

4.4.2.1. Variação do perfil lipídico pelo nível de lesão medular 
Os níveis de HDL-C elevaram-se significativamente em relação ao grupo C 

independentemente do nível de LM dos praticantes. Não houve diferenças

significativas na variação de nenhuma das variáveis do perfil lipídico entre os 

grupos LA e LB. Entretanto, as relações CT/HDL-C e LDL-C/HDL-C diminuíram
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significativamente m relação ao grupo C apenas entre os pacientes com lesões

mais baixas. A Figura 4.6 mostra a variação (%) do perfil entre dos subgrupos LA

e LB em relação ao grupo C. 

25,0%

*

   Figura 4.6.– Variação do perfil lipídico entre os grupos LA, LB e C.

   (*) p  0,05 variação do grupo LA vs variação do grupo C;

   (**) p  0,05 variação do grupo LB vs variação do grupo C;

4.4.2.2. Variação do perfil lipídico pela intensidade 

Os níveis de HDL-C elevaram-se significativamente independentemente da 

intensidade do esforço exercida durante o treinamento. Não houve diferenças

significativas na variação de nenhuma das variáveis do perfil lipídico entre os 

grupos IA e IB. Entretanto, em relação ao grupo C, as relações CT/HDL-C e LDL-

C/HDL-C diminuíram significativamente apenas entre os pacientes que se
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exercitaram acima da intensidade de 60% da FC de reserva (IA). A Figura 4.7 

mostra a variação do perfil lipídico pela intensidade do esforço. 

*

*

*

**

-15%
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20%

25%

30%

Relativo HDL Relativo LDL Relativo CT Relativo CT/HDL Relativo LDL/HDL

Controle (n=21)
Alta (n=10)
Baixa (n=8)

   Figura 4.7– Variação do perfil lipídico entre os grupos IA, IB e C.

   (*) p  0,05 variação do grupo IA vs variação do grupo C; 

   (**) p  0,05 variação do grupo IB vs variação do grupo C;

4.4.3. Variação do perfil lipídico considerando o sexo 

4.4.3.1. Comparação entre a variação do perfil lipídico dos homens e das 
mulheres

Não houve diferença significativa na variação do perfil lipídico na

comparação direta entre homens e mulheres. Observou-se uma tendência de

aumento no HDL-C e de diminuição das relações CT/HDL-C e LDL-C/HDL-C nos

homens (Figura 4.8).
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Figura. 4.8. – Variação do perfil lipídico entre homens e mulheres que praticaram atividade
física.
p> 0,05 variação Fem vs variação Masc 

4.4.4. Análise do perfil de homens e mulheres em valores absolutos 

          Analisando separadamente homens e mulheres, antes e após treinamento, 

nós avaliamos o perfil lipídico em escores absolutos. Entre as mulheres, não 

ocorreram alterações significativas no perfil lipídico entre a primeira e a segunda 

medição, apenas uma tendência de aumento nos níveis de HDL-C. Todavia, entre 

os homens, os níveis de HDL-C aumentaram neste período e a relação CT/HDL-C

diminuiu significativamente (p 0,05) .

As tabelas 4.5. e 4.6. mostram respectivamente a evolução do perfil lipídico

das mulheres e dos homens antes e depois da prática de atividade física. 
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Tabela 4.4. Perfil lipídico das mulheres com atividade física (grupos B e N) em valores 
absolutos antes e depois do treinamento  (n=7) 

Amplitude Média SD p

HDL-C
(mg/dL)
Antes 46,00 - 62,00 52,6 6,29

Depois 45,00 - 77,00 58,3 10,58
0,127

LDL-C (mg/dL) 
Antes 78,00 - 159,00 110,4 26,66

Depois 79,00 - 190,00 114,0 40,21
0,499

CT (mg/dL) 
Antes 140,00 - 246,00 177,9 33,72

Depois 154,00 - 281,00 189,6 46,48
0,141

CT/HDL-C
Antes 2,71 - 4,17 3,4 0,50

Depois 2,30 - 4,26 3,3 0,70
0,735

LDL-C/HDL-C
Antes 1,52 - 2,69 2,1 0,45

Depois 1,03 - 2,88 2,0 0,65
0,612

p> 0,05; antes vs depois do treinamento 
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Tabela 4.5. Perfil lipídico dos homens com atividade física (grupos B e N) em valores 
absolutos antes e depois do treinamento (n=11)

Amplitude Média SD p

HDL-C
(mg/dL)
Antes 19,00 - 48,00 33,2 7,33

Depois 33,00 - 50,00 40,3 5,97
0,007*

LDL-C (mg/dL) 
Antes 61,00 - 172,00 104,3 35,58

Depois 67,00 - 161,00 110,5 29,26
0,476

CT (mg/dL) 
Antes 113,00 - 243,00 160,6 41,58

Depois 118,00 - 239,00 173,1 34,10
0,090

CT/HDL-C
Antes 3,32 - 7,84 5,0 1,61

Depois 3,19 - 5,85 4,3 0,90
0,022*

LDL-C/HDL-C
Antes 1,79 - 6,11 3,3 1,45

Depois 1,81 - 3,91 2,8 0,75
0,075

* p  0,05; antes vs depois do treinamento 
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5. DISCUSSÃO 

Este estudo buscou aprofundar o conhecimento acerca da melhor forma de 

prescrever exercícios para pessoas com LM, com atenção especial à melhoria do 

perfil lipídico. Nesta busca, algumas limitações foram reconhecidas.

Uma vez atendidas às pré-condições para participar do estudo, o fator 

decisivo na composição dos grupos B e N foi a existência ou não de condições de 

deslocamento (carro próprio, carona) para freqüentar os treinos regularmente, já 

que na cidade onde foi realizado o estudo não existe um sistema de transporte 

coletivo eficaz adaptado às pessoas que utilizam cadeira de rodas. Todavia, 

inegavelmente, estas foram pessoas “desejosas de participar”. Provavelmente, já 

se sentiam motivadas a exercer esforço regularmente, tinham uma experiência 

positiva em relação à atividade física ou enxergavam nesta prática a possibilidade 

de melhora em algum aspecto da saúde. Ainda que não viessem de treinamento 

anterior com basquetebol em cadeira de rodas ou natação, a maioria delas já 

havia experienciado estas atividades como vivência durante o processo de 

reabilitação no CRSF. Esta é uma limitação decorrente da não aleatorização da 

amostra neste estudo.

Os pacientes deste estudo não passaram por um teste de esforço máximo 

antes do treinamento, já que não dispomos de uma estrutura material e humana 

para realizá-lo. Ainda que Haisma et al16 chamem atenção para o fato da pouca 

confiabilidade dos testes cardiorrespiratórios máximos na população LM (seja pelo 

fato da fadiga local limitar maiores aumentos na carga do que propriamente o 

sistema cardiovascular, seja pela grande variação da FC principalmente nas 
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lesões mais altas), um teste máximo onde a FCmax é obtida seria desejável para 

a obtenção da intensidade do exercício baseada na FC. 

As amostras sanguíneas deste estudo foram analisadas ao longo de dois 

anos. O fabricante do kit utilizado para análise das concentrações de HDL-C foi o 

mesmo durante todo este período, assim como a metodologia de análise e o 

equipamento de automação para dosagem do ensaio. Por outro lado, os 

calibradores, os controles e os lotes de kits foram naturalmente substituídos 

conforme o uso. Isto pode reduzir a precisão das comparações que realizamos. 

O aumento progressivo da intensidade de esforço é uma técnica 

reconhecida de treinamento que otimiza ganhos na aptidão física aeróbia. As 

atividades por nós escolhidas não permitem este procedimento. A performance do 

grupo de natação foi melhor acompanhada pelo registro das distâncias. Estas 

aumentaram em média 40%, ao final do treino. Entretanto, as duas atividades 

escolhidas no presente trabalho oferecem ganhos adicionais em relação aos 

participantes de outros estudos que desempenharam seu treinamento em 

condições praticamente “laboratoriais” 60,61. Nós temos observado na nossa 

experiência enquanto integrantes da equipe de reabilitação a importância do 

contato mais próximo entre os pacientes, da troca de experiências, repercutindo 

positivamente nos aspectos psicossociais. Acreditamos que esta perspectiva deva 

também ser considerada no planejamento das atividades físicas.

Nós escolhemos as atividades de basquetebol em CR e a natação 

primeiramente por serem atividades aeróbias, já que a capacidade física aeróbia é 

a mais importante valência física para a saúde49. Além disto, as mudanças no 
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perfil lipídico têm sido melhor observadas neste tipo de atividade. Contribuições 

importantes à reabilitação de pessoas com LM, em vários componentes da saúde, 

da reabilitação e da qualidade de vida, têm sido observadas com a prática destas 

atividades nesta população24,26 . O basquetebol em cadeira de rodas foi definido 

por Sir Gutman20 como “a mais excitante e adequada atividade para um indivíduo 

com LM”. Além disto, ambas as atividades já integram um conjunto de vivências 

oferecidas pela equipe de reabilitação, além de facilitarem o ingresso no esporte 

competitivo . 

Em concordância aos levantamentos de caráter epidemiológico8, a maioria 

dos pacientes investigados são jovens em idade produtiva, vítimas da violência 

social. A média de idade de 33 anos foi semelhante à de outros estudos 

investigando o efeito da atividade física no perfil lipídico nesta população58,60,61.

Houve prevalência das lesões classificadas como ASIA A, logo, a cadeira de rodas 

é, de fato, o principal meio de locomoção da maioria das pessoas investigadas. As 

lesões por PAF foram a principal causa etiológica, confirmando dados regionais8

que refletem o aumento da violência urbana. 

Quanto ao perfil lipídico prévio, entre os 27 homens avaliados nos grupos B, 

N e C, 17 (58,82%) tinham inicialmente HDL-C abaixo de 40mg/dL (média de 37,2 

mg/dL). O índice de 40mg/dL corresponde ao limite inferior preconizado por um 

consenso de especialistas promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia38.

De forma alarmante, destes 17 homens, 14 tinham HDL-C abaixo de 35 mg/dL 

(todos os homens do grupo N tiveram HDL-C abaixo de 35mg/dL). É importante 

salientar que níveis de HDL-C menores que 35mg/dL são considerados o maior 

fator independente para risco de DAC43. Seis homens tiveram níveis de LDL-C 
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acima de 130 mg/dL e para cinco deles, o CT esteve acima de 200mg/dL, que são 

índices limites da referência citada. Todavia, as médias de LDL-C e CT, 

respectivamente 105 e 167 mg/dL, estiveram dentro dos limites. 

A análise da relação CT/HDL-C é considerada também um forte preditor de 

DAC44. As médias dos valores desta variável nos grupos natação e basquetebol, 

respectivamente 5,6 e 4,7, estiveram consideravelmente acima do valor limite de 

4,538.

As extensas análises epidemiológicas do estudo de Framingham42

permitiram ao longo dos anos a elaboração de estimativas de risco de DAC, 

baseadas inclusive no perfil lipídico. Os níveis de HDL-C constatados na primeira 

medição dos grupos experimentais (B e N) e do grupo C, conferiram a estes 

grupos um risco aumentado aproximado de 36,6 e 15,5%, respectivamente. Estes 

resultados refletem uma característica marcante que vem sendo observada na 

maioria dos estudos com grandes amostras de homens (essencialmente de etnia 

branca) com LM: baixos níveis de HDL-C e normalidade para os níveis de CT e 

LDL-C2,33.

As mulheres apresentaram na primeira medição um perfil lipídico mais 

saudável e mais próximo dos valores de referência. O valor médio de HDL-C das 

12 mulheres foi significativamente maior que o dos homens. Duas mulheres 

tiveram nível de CT acima de 200mg/dL. O índice da relação LDL-C/HDL-C das 

mulheres foi significativamente menor que o dos homens. O risco de DAC das 

mulheres, baseado nas estimativas do estudo de Framingham43 considerando os 

níveis de HDL-C, foi o mesmo nos grupos experimentais (B e N) e no grupo C, 

aproximadamente 7,4 % a mais. 
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As diferenças genéticas atribuídas a um maior nível de estrogênio justificam 

os maiores índices de HDL-C, protegendo-as em relação à DAC, especialmente 

as mulheres jovens pré-menopáusicas40. É bastante provável que as mulheres 

com LM estejam realmente mais protegidas do que os homens em relação à 

incidência de DAC, graças ao perfil hormonal, a despeito do sedentarismo também 

prevalente. Um estudo que avaliou um grande número de indivíduos com LM33 só 

observou risco aumentado de DAC entre os homens. Doravante, nós estamos 

implementando uma análise epidemiológica de um grande número de pacientes, 

homens e mulheres, admitidos no CRSF. 

O tempo real do treino do grupo B foi apenas ligeiramente superior (p>0,05) 

ao grupo N (23,9 vs 19,7 minutos), ainda que a sessão total de treinamento do 

grupo B fosse mais longa que a do grupo N (135 vs 60 minutos). A intensidade 

média de esforço, aqui estimada pela porcentagem da FCres foi apenas 

ligeiramente superior para o grupo B em relação ao grupo N (60 vs 54%; p>0,05). 

A FC média alcançada no treino de basquetebol (137 bpm) foi próxima aos valores 

registrados no estudo de Janssen (1994) 18 para a mesma atividade. Apesar do 

tempo real de treinamento (que inclui apenas o tempo em deslocamento) dos 

grupos B e N serem semelhantes é bem provável (embora isto não tenha sido 

mensurado) que a FC durante as pausas do treino de basquetebol (explicação dos 

exercícios, tarefas sem movimentação da cadeira de rodas, ingestão hídrica, 

substituições) não tenha retornado aos valores de repouso, conforme mencionado 

em estudo com atividade intermitente58. Isto implicaria em um maior estímulo ao 

sistema cardiovascular no grupo B. 
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O gasto energético também tem sido apontado como uma variável 

importante na prescrição. As estimativas baseadas na relação FC/VO2 são 

largamente utilizadas, entretanto Hayes et al63 denotam uma superestimativa do 

VO2 pela FC em pessoas com LM. Alguns estudos elaboraram equações de 

predição do gasto energético durante a propulsão em cadeira de rodas, baseadas 

na velocidade de propulsão da cadeira de rodas 64, ou na distância percorrida na 

cadeira de rodas 65.

Com a devida cautela, já que existem diferenças quanto ao tipo de cadeira 

de rodas utilizada nestes estudos em relação à utilizada no presente estudo pelo 

grupo B, bem como nas diferentes características dos pacientes avaliados, nós 

utilizamos o tempo e a velocidade média de treinamento aferida pelo tacômetro 

acoplado à cadeira de rodas para estimar o gasto calórico médio, por sessão de 

treinamento do grupo B. Este variou entre 180 e 285 Kcal (aproximadamente 9,5 

Kcal/min; cálculos explicados no apêndice 3)

Quanto ao treino de natação, as estimativas do gasto calórico estão 

baseadas em dados obtidos em pessoas sem LM66 corrigida pela velocidade do 

nado. Desta forma, o valor aproximado de 9 Kcal/min corresponde à intensidade 

média do treino no presente estudo, resultando em um gasto calórico médio por 

sessão de 135 Kcal, com uma grande variação individual, de 63 a 243 Kcal. Sendo 

assim, mais uma vez, analisando com cuidado estes resultados, já que lidam com 

aproximações, as intensidades médias dos treinos de natação e de basquetebol 

estiveram acima do limiar de intensidade de 7 Kcal/min preconizado como 

necessário para que o perfil lipídico possa ser modificado, conforme assinalam 

Marrugat et al55.
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Com a intenção de realizar uma comparação mais precisa possível do 

comportamento do perfil lipídico entre os grupos, optamos por uma análise da 

variação de cada variável do perfil lipídico. Isto permitiu que o perfil lipídico de 

homens e mulheres nos grupos B, N e C pudesse ser analisado conjuntamente, 

dadas as diferenças nos níveis de HDL-C entre homens e mulheres já 

amplamente aceitos na literatura. Agrupar homens e mulheres, sob esta variável 

do perfil lipídico nos seus valores absolutos, a nosso ver, gera uma grande 

imprecisão principalmente pela ausência de significância clínica, embora alguns 

estudos57,60 tenham optado por avaliar conjuntamente valores médios de HDL-C 

de ambos os sexos, antes e depois do treinamento proposto.

A variação obtida entre estes grupos assinalou tendências importantes. O 

grupo B mostrou melhores resultados do que o grupo N , devido principalmente às 

diminuições nas relações CT/HDL-C e LDL-C/HDL-C (p  0,05). Além disto, os 

níveis de CT aumentaram somente no grupo N (p  0,05), lembrando que ambos 

os grupos aumentaram seus níveis de HDL-C (p  0,05). Estas diferenças podem 

ser explicadas, já que o grupo B exercitou-se em um maior percentual da FC de 

reserva, por um maior tempo e por conseguinte atingiu um maior gasto energético 

estimado, ainda que estas diferenças não tivessem atingido significância 

estatística (p>0,05). Não houve variações no IMC em nenhum dos grupos 

(p>0,05).

Esta opção pela análise da variação, também possibilitou uma análise por 

outros diferentes critérios: pelo nível de LM e pelo nível de esforço.

Indivíduos com lesões mais baixas podem exercer uma carga física 

consideravelmente mais alta18. Importantes variações na capacidade física 
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associadas ao nível de LM em função da participação dos músculos e da 

participação do tônus simpático vêm sendo constatadas21,57. Hooker et al57

sugerem o nível neurológico de T6 como setpoint de separação entre grupos de 

paraplégicos já que as lesões acima deste nível eliminam totalmente o controle 

neural simpático autonômico do fluxo sanguíneo na região esplânquica, renal, 

abdominal e nas regiões das extremidades inferiores. Os indivíduos com lesões 

mais baixas incluídos no nosso estudo exibiram uma maior diferença entre a FC 

de repouso e a de exercício em relação ao grupo LA (56 vs 44 bpm), o que pode 

ter refletido em um perfil lipídico melhor após o treinamento já que as variáveis 

CT/HDL-C e LDL-C/HDL-C só diminuíram no grupo LB (p  0,05). 

Nós optamos por observar separadamente (Grupos IA e IB) as pessoas que 

exerceram esforço acima e abaixo do valor de 60% da FC de reserva (cálculos 

explicados no apêndice 4). Este nível de esforço tem sido um parâmetro mínimo 

largamente preconizado nos programas de treinamento visando fitness49. No 

nosso estudo, ocorreram aumentos na concentração de HDL-C em todos os que 

praticaram atividade física, independentemente da intensidade do esforço. No 

entanto, diminuições nas relações CT/HDL-C e LDL-C/HDL-C foram observadas 

apenas no grupo IA (p  0,05), corroborando os resultados de outros estudos, que 

identificaram a intensidade de esforço como uma variável determinante para 

modificações no perfil lipídico57,60.

A análise do perfil lipídico exclusivamente de homens ou exclusivamente de 

mulheres, separadamente, permite também a expressão dos resultados em 

valores médios com seus correspondentes significados clínicos. O perfil lipídico 
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não variou significativamente na comparação entre os homens e mulheres (ver 

figura 4.8), apenas uma tendência (p>0,05) de queda nas relações CT/HDL-C e 

LDL-C/HDL-C nos homens. Entretanto, a análise intra-grupo (só entre os homens 

e só entre as mulheres) mostrou melhoras significativas nas variáveis HDL-C e 

CT/HDL-C apenas entre os homens (p  0,05; tabelas 4.4 e 4.5).  A meta-análise 

de Tran e Weltman52 assinalou que indivíduos com níveis baixos de HDL-C 

tendem a responder melhor ao exercício e esta pode ser a explicação para estes 

resultados. Marrugat et al55, não obstante, destacaram que os homens tendem a 

ser mais beneficiados do que as mulheres neste aspecto clínico. 

O perfil lipídico é uma das variáveis que permite aos profissionais da saúde 

estimar o risco de DAC com bons níveis de evidência. Outros fatores como sexo, 

idade, pressão arterial, diabetes, tabagismo e história familiar, compõem uma 

análise mais complexa do risco desta patologia, para qual já existe um sistema de 

quantificação (através da atribuição de pontos) largamente utilizado38. Contudo, 

conforme alertam Krum et al29, a avaliação global dos fatores de risco, integrando 

o peso aritmético destes fatores mencionados, quando aplicada a indivíduos com 

LM não vem conseguindo explicar uma maior incidência de DAC encontrada nesta 

população. Esta análise precisa reconhecer a relevância dos baixos níveis de 

HDL-C. Os baixos níveis da pressão arterial diastólica, por exemplo, encontrados 

em pessoas com LM, “melhoram” a análise numérica global, subestimando a 

verdadeira expressão dos riscos de DAC. Pessoas com LM podem realmente 

demandar um acompanhamento clínico longitudinal e diferenciado neste aspecto. 

Considerando a realidade sócio-econômica, as intervenções medicamentosas aos 
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pacientes dislipidêmicos tendem a ser dificultadas pelo baixo poder aquisitivo de 

uma grande parcela dos pacientes atendidos no CRSF. 

Segundo estimativas de risco de DAC amplamente reconhecidas43 ,

baseadas nos níveis de HDL-C, os praticantes de atividade física tiveram 

reduções aproximadas no risco de DAC de 20% nas mulheres e 25% nos homens. 

Considerando a relação CT/HDL-C, respectivamente, 5,3 e 37%. Os níveis de 

HDL-C de 40 mg/dL para os homens e 58 mg/dL para as mulheres atingidos após 

a participação nas atividades físicas propostas neste estudo, estão dentro dos 

níveis aceitáveis segundo a referência nacional38.

Como sugestões para futuras pesquisas sobre o tema, poderão ser úteis à 

aplicação de um teste máximo da capacidade física, uma avaliação da 

composição corporal (somatórios de pregas cutâneas, por exemplo) e a medição 

da circunferência abdominal, antes e depois do treinamento. Além disto, a 

aplicação de um efetivo controle da dieta e dos níveis de atividade física exercidos 

do dia-dia poderia trazer mais confiabilidade aos resultados, ainda que não exista 

uma forte relação entre dieta e os níveis de HDL-C. Estas medidas, em geral, 

ajudarão e entender melhor o efeito do treinamento físico no perfil lipídico destas 

pessoas.

 Para a população geral, referências que incluem vários tipos de atividade 

física e seus respectivos gastos calóricos são facilmente encontradas tanto na 

literatura científica quanto na mídia impressa. Estas são úteis no planejamento do 

treinamento e têm uma associação direta também com a organização da dieta. 

Este tipo de informação ainda não é disponível para indivíduos com LM. As 

pesquisas destacam a preocupação com o sedentarismo desta população, mas a 
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prescrição do exercício seguro e eficaz é, verdadeiramente, um campo vasto de 

pesquisa a ser explorado.  

A Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva47 preconiza como medida de 

prevenção às principais condições clínicas deletérias à saúde, um gasto 

energético acima do basal de cerca de 2000Kcal em atividades físicas semanais. 

Baseando-se em um gasto calórico médio nos grupos B e N de 600Kcal por 

semana, restariam cerca de 1400Kcal a serem dispendidas. Como vimos, é 

indubitavelmente mais difícil para uma pessoa com LM alcançar estes valores nas 

atividades cotidianas, dada uma menor mobilidade imposta pela lesão. A equipe 

de reabilitação, por sua vez, deve estimular um estilo de vida mais ativo possível, 

seja durante o regime de internação ou durante os acompanhamentos 

ambulatoriais. Faz-se importante destacar o papel dos profissionais de educação 

física nas equipes de reabilitação em todas as fases deste processo por contribuir 

e ampliar o espectro de atividades motoras e propor, pelas vivências, um estilo de 

vida mais saudável. 

5.1. Produção e processo de qualificação: considerações pessoais 

Ao longo deste período, como aluno da pós-graduação, pude perceber um 

considerável incremento na minha capacidade de buscar, sistematizar e analisar o 

conhecimento que foi buscado. O processo de condução da metodologia exigiu 

organização e flexibilidade. Durante a análise dos resultados, foi importante a 

busca de conhecimentos mais apurados de estatística para uma interpretação 

rigorosa dos dados que foram gerados. A capacidade de escrever 
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“cientificamente” foi amadurecida, especialmente na confecção de dois 

manuscritos que foram gerados. 

O aprofundamento das leituras, aliado a uma carência e a decorrente 

necessidade de publicações a nível nacional sobre o tema motivou-nos a 

elaboração de um artigo de revisão entitulado “O efeito da atividade física no 

colesterol-HDL de indivíduos com lesão medular: uma revisão” aceita para 

publicação na revista Neurobiolologia (no prelo) indexada pela National Library of 

Medicine-USA (PUBMED ID=0401056, ISSN 0028-3800). O segundo manuscrito 

“O impacto do basquetebol em cadeira de rodas no nível de colesterol HDL-C de 

mulheres com lesão medular” foi elaborado utilizando informações contidas em 

prontuário médico dos pacientes com LM que praticavam atividade, sendo aceito 

para publicação na Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho 

Humano nº9, v. 4, 2007 indexada (Qualis “C” internacional 2004-2006, ISSN 1415-

8426). (anexo 2) O tema foi apresentado na forma de pôster no XX Congresso de 

Medicina Física e Reabilitação- Belo Horizonte, MG.  

O conteúdo destas publicações permite a reflexão sobre um tema novo na 

literatura nacional que pode trazer contribuições à saúde e a qualidade de vida de 

um número crescente de pessoas acometidas por LM, muitas vezes convivendo 

com uma grande incapacidade física. Constitui uma meta imediata, a continuidade 

deste trabalho com um número maior de pacientes e a análise de outras variáveis 

(por exemplo, a avaliação da dieta, a medição da cincunferência abdominal) que 

fornecerão maior solidez aos resultados. Isto poderá ser alcançado no 

doutoramento, situação esta que será discutida junto à orientadora deste trabalho. 
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6. CONCLUSÕES 

1. As pessoas com LM inseridas nos programas de basquetebol em cadeira de 

rodas e natação melhoraram seu perfil lipídico pelo aumento dos níveis de HDL-C. 

O basquetebol em cadeira de rodas mostrou-se mais efetivo que a natação porque 

também provocou uma diminuição nas relações CT/HDL-C e LDL-C/HDL-C. Esta 

superioridade do basquetebol pode ser explicada por uma maior duração global 

das sessões de treino. 

3. O efeito benéfico ocorrido no perfil lipídico foi mais evidente nos homens, nos 

indivíduos com lesões mais baixas e naqueles cuja intensidade de esforço 

exercida superou 60% da FC de reserva. 
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ANEXOS

Anexo1. ANAMNESE ALIMENTAR DO LESADO MEDULAR 
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO – REDE SARAH.  

NOME ________________________________________ 

MARQUE COM UM “X” APENAS OS ALIMENTOS QUE VOCÊ COSTUMA CONSUMIR 

EM SUA CASA

CAFÉ DA MANHÃ 
(   )  LEITE PURO                                   (   ) PRESUNTO 
(   ) CAFÉ PURO                             (   ) QUEIJO     
(   ) LEITE COM CAFÉ                          (   ) OVO     
(   ) VITAMINA DE FRUTA                   (   ) PÃO. Qual? _______________ 
(   ) SUCO DE FRUTA             (   ) ADOÇANTE 
(   )  FRUTA                                              (   ) AÇÚCAR 

OUTRO ALIMENTO. QUAL?__________________________________   

LANCHE DA MANHÃ 
(    ) FRUTA                                                    (   ) PÃO 
(    ) VITAMINA DE FRUTA                       (   )  BISCOITOS SALGADO 
(    )  SUCO DE FRUTA      (   ) BISCOITO RECHEADO    

OUTRO ALIMENTO:  QUAL?_________________________________________ 

ALMOÇO 
(    ) CARNE DE BOI                               (   ) PORCO            (    ) FRANGO                 (   )  OVO                   
(    ) PEIXE                                                (   ) ARROZ                    (    )   FARINHA               (   ) FRUTA 
(    ) MACARRÃO                                    (   )  FEIJÃO                   (    )   FEIJOADA             (   ) DOCE 
(    ) LEGUMES. QUAIS?_________________________________________________________________                                     

OUTRO ALIMENTO.QUAL?__________________________________________________________ 

LANCHE DA TARDE 
(    ) CAFÉ COM LEITE                              (   ) PÃO 
(    ) VITAMINA DE FRUTA                       (   )  BISCOITOS SALGADO 
(    )  SUCO DE FRUTA      (   ) BISCOITO RECHEADO    

OUTRO ALIMENTO: QUAL?_________________________________________ 

JANTAR
(    ) IGUAL AO ALMOÇO            (    ) SOPA            (    ) MINGAU                    (   ) LANCHE 

OUTRO ALIMENTO. QUAL?____________________________________________________________ 

LANCHE NOTURNO 
(    ) SUCO DE FRUTA              (    ) MINGAU                    (    ) LEITE                (    ) CHÁ            
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OUTRO ALIMENTO. QUAL?_______________________________________________________ 

CITE ALIMENTOS QUE VOCÊ NÃO GOSTA

MARQUE A FREQUÊNCIA COM QUE VOCÊ CONSOME OS ALIMENTOS ABAIXO: 

alimentos diariamente 2 a 3 
vezes/ 

semana

1
 vez / 

semana

1 a 2
vezes/ 
 mês 

Consome
raramente

Nunca
consome

Abacate
Alho (extra da cocção) 
Amendoim
Atum
Aveia
Azeite de oliva 
Azeitona  
Bacon
Berinjela
Buriti
Camarão
Caranguejo
Carne de boi 
Carne de frango 
Carne de peixe 
Carne de porco 
Castanha caju 
Castanha Pará 
Cebola
Cerveja
Chocolate
Coco /cocada 
Frutas em geral 
Gergelim, sem.  
Leite integral 
Maionese
Mortadela
Nescau
Óleo de dendê 
Óleo de coco 
Óleo de canola 
Óleo de soja 
Ovo
Presunto comum 
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Queijo/ requeijão 
Sardinha
Semente urucum 
Shoyo, molho 
Soja
Sorvete
Toucinho/ torresmo 
Vísceras
Verduras/ vegetais/ legumes 
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  O IMPACTO DO BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS NO NÍVEL DE 
COLESTEROL-HDL DE MULHERES COM LESÃO MEDULAR

RESUMO

e do colesterol total (CT) de dois grupos atendidos num programa de reabilitação. Um grupo foi formado por pacientes 
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ABSTRACT

paraplegic patients. High-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) and total 

t test and linear regression methods were used for statistical 
analysis. A p-value 

reduce cardiovascular disease risk. This improvement could have been mediated by the adoption of a higher level of daily 
physical activity by those exercising.
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INTRODUÇÃO

repercussões emocionais e na rede social dos 
1. Apesar do avanço nos 

a estas pessoas, ao se comparar com a população 

é consideravelmente alto2.

cardiovasculares assintomáticas nesta população3. A 

respiratórios representam, atualmente, a maior afecção 
4.

Estudos epidemiológicos conduzidos em grandes 

preditor independente de doença cardiovascular na 

aumentam os fatores de risco para doença cardiovascular, 

da HDL-C e doença arteriocoronariana 5,6.
A HDL-C tem na sua composição uma maior parte 

intestino e age captando o colesterol livre e levando-

7,8.
São também muito importantes as análises da LDL-C 

(CT) e da relação CT  /HDL-C.

no Brasil, poucos clubes, academias e centros 
esportivos encontram-se adaptados a receber estas 

9. Estima-se 

estilo de vida bastante sedentário10. Esta pode ser a 

de alto risco para doença cardiovascular11,21,13 .
Estudando a população geral (sem lesão 

medular), uma meta-análise de 66 estudos evidenciou 

aumento na HDL-C. Algumas variáveis como valor 
inicial pré-treinamento, idade e tempo de treinamento 
podem interagir com as modificações positivas 

14. De fato, a maioria dos estudos 
com a população geral tem mostrado alterações 

duração por diferentes grupos de pessoas de ambos 
os sexos, de diferentes faixas etárias, aptidões iniciais, 

15. Uma revisão mais 
atual 16

A contribuição da variável volume de treinamento 

fortemente associados ao volume de treinamento e 

calórica, perda de peso e variações na composição 
corporal16

 O mecanismo responsável pela elevação dos 

um processo multi-fatorial, um aumento da atividade da 

e por uma diminuição da lipase hepática8

17

de alto risco para doença cardiovascular. Entretanto, 

melhor maneira de recomendá-lo18, nesta população. 

colesterol (LDL-C)/HDL-C.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O programa de reabilitação do Centro de 
Reabilitação Sarah-Fortaleza (CRSF) atende, além 

e não traumáticas de uma grande região do nordeste 
brasileiro, incluindo os estados do Ceará, Rio Grande 

de propostas oferecidas. 

Figura 1
poliesportiva do programa de reabilitação sob supervisão 
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Tabela 1.  Distribuição da prática do BCR.

Atividades realizadas durante a prática 
de BCR Tempo (minutos)

e membros superiores. 10

-

CR (giros, mudanças de direção, arran-
20

modalidade: recepção, controle de bola, 
condução de bola com a CR, passes, ar- 55

Descanso inclusive para ingestão 10

30

de respiração ou comentários sobre a 
sessão de treino).

05

Total 130

de controle e acompanhamento das pacientes após 

superior a trinta anos recebem acompanhamento 
periódico anual da instituição. As mulheres com idade 

colesterol fora do preconizado20 na admissão, também 
recebem acompanhamento. O conhecimento obtido 

este estudo de caráter retrospectivo.

informatizado, todas as pacientes paraplégicas do 

grupos:

prática da atividade, tempo estimado necessário para 

19.
b) o grupo controle foi formado por todas as 

selecionadas.

seguiam dieta para controle de dislipidemia.  As 

participar do BCR. Não obtivemos esta informação em 

tange ao tratamento de complicações advindas 

medicações anti-espásticas, anti-colinérgicos (para 
aumentar a capacidade vesical), medicações para 
dores neuropáticas, anti-depressivos, antibióticos 
(para combater episódios de infecção urinária), mas 
não existem relações entre estas medicações e o 

1.

A análise laboratorial

analisados pelo método enzimático-COD-ANA e a 
HDL-C por determinação direta, através do aparelho 

®, da própria instituição. A 

CT - {HDL-C + (TG/5)}.

foi oito meses.

Os dados foram apresentados em valores 
absolutos e média ± desvio padrão. Foi utilizado o 

tempo de lesão e tempo transcorrido entre os exames 
na evolução dos resultados. Na comparação das 
variáveis  HDL-C, CT/HD-C e LDL-C/HDL-C entre os 

foi utilizado um teste t de Student. Na avaliação da 
evolução das variáveis intra-grupo foi utilizado um teste 
t de Student para dados pareados. Foi adotado como 

Aspectos éticos

Humanos da instituição responsável pelo programa 

informações dos exames laboratoriais contidas em 

21). 
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para os pacientes selecionados, são previamente 
discutidos.

 RESULTADOS

3,7 anos e o tempo de lesão de 9,2  5,6 anos. A média 
 5,7 

anos e do tempo de lesão 5,9  2,8 anos. Os valores 

cada paciente se encontram na tabela 3 
 3,7 

anos e o tempo de lesão de 9,2  5,6 anos (Tabela II). 

40,4  5,7 anos e do tempo de lesão 5,9  2,8 anos 
(Tabela 2). Os valores obtidos nas dosagens séricas 

na tabela 3. 

dosagem da HDL-C variaram de 38 a 51 mg/dL, a 
relação CT/HDL-C de 3,98 a 5,93 e a relação LDL-C/
HDL-C de 2,70 a 4,21. Na segunda avaliação da HDL-C 
observou-se variação de 53 a 60 mg/dL, a relação CT/
HDL-C variou de 3,35 a 4,85 e a relação LDL-C/HD-C 
de 2,17 a 3,35 (Tabela III). Houve um aumento médio 

(p  0,05) entre a primeira e a segunda dosagem da 

(p

dosagem da HDL-C variaram de 31 a 61 mg/dL, a 
relação CT/HDL-C de 3,11 a 6,30 e a relação LDL-
C/HDL-C de 2,08 a 4,51 . Na segunda avaliação, a 
HDL-C variou de 36 a 59mg/dL, a relação CT/HDL-C 
de 3,15 a 6,30  e a relação LDL/HDL-C de 1,77 a 4,49 

Tabela 2.

IDADE
(ANOS) (ANOS)

1 Acidente Automobilistico T2 54 11
2 Acidente Automobilistico T4 45 7
3 Acidente Automobilistico T6 50 16
4 T12 50 3

1 Acidente Automobilistico T12 38 3
2 T7 44 9
3 Acidente Automobilistico T4 45 5
4 Queda de Altura T5 36 10
5 T8 44 4
6 Queda de Altura T11 37 2
7 Acidente Automobilistico T3 48 7
8 T1 31 7

Tabela 3

HDL (mg/dL) CT/HDL-C LDL-C/HDL-C

1 43 60 3,98 3,35 2,70 2,17
2 38 55 5,16 4,04 3,42 2,58
3 51 53 4,57 4,19 2,96 2,70
4 43 55 5,93 4,85 4,21 3,35

1 52 43 4,00 3,49 2,29 1,77
2 49 39 5,29 6,28 3,80 4,49
3 46 37 4,91 6,30 3,48 4,32
4 45 36 4,38 5,14 2,13 2,36
5 43 45 6,30 5,71 4,51 3,53
6 61 59 3,11 3,15 2,08 1,93
7 31 39 5,52 4,97 3,81 3,51
8 38 39 3,82 3,21 2,53 1,95
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Os valores iniciais da HDL-C (Figura 2) e das 

relações CT/HDL-C (Figura 3) e LDL-C/HDL-C (Figura 

HDL -C P r é e P ó s

45,63
42,13 43,75

55,75 (*) (*

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

NPR - 1ª Medição NPR - 2ª Medição PR - 1ª Medição PR - 2ª Medição

Figura 2. Valores da HDL-C das pacientes com LM, pré 
e pós BCR. 
Valores expressos como média   desvio padrão.
*  0,05 PR 1ª medição vs PR 2ª medição
**p  0,01 PR 2ª medição vs NPR 2ª medição

4,67
4,78

4,91

4,11(*)

3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00

Figura 3

 desvio padrão.
*  0,05 PR 1ª medição vs PR 2ª medição
p>0,05 NPR 1ª medição vs NPR 2ª medição e
NPR 2ª medição vs PR 2ª medição

Os valores iniciais da HDL-C (Figura 2) e das 
relações CT/HDL-C (Figura 3) e LDL-C/HDL-C (Figura 

LDL/ HDL-C  P r é e P ós

3, 08 2, 98

3, 32

2, 70 (*)

0, 00

0, 50

1, 00

1, 50

2, 00

2, 50

3, 00

3, 50

NP R  - 1ª Medição NP R  - 2ª Medição P R  - 1ª Medição P R  - 2ª Medição

Figura 4

 desvio padrão. *  0,05 
PR 1ª medição vs PR 2ª medição

DISCUSSÃO

Os valores da HDL-C obtidos neste estudo 

valores obtidos em outros estudos realizados em 
12

resultados diferentes, embora um estudo tenha 
levantado esta possibilidade11Ainda assim, estudos 
com populações maiores e regionalizados podem 

21.
As mulheres normalmente apresentam valores da 
HDL-C acima dos valores obtidos em homens. Esta 

nacional 20

pós menopáusicas com a média de idade mais 

entre os grupos nas variáveis analisadas na primeira 
medição.

Antes de participarem da atividade de BCR, as 

desenvolvidas no estudo de Framingham6

considera esta variável, o melhor preditor independente 

da HDL-C elevou-se para um valor aceitável (55,75 

estes novos valores não aumentam o risco de uma 
doença cardiovascular. Esta condição foi corroborada 
pela diminuição das razões LDL-C/HDL-C e CT/HDL-C 
observadas após a inserção na atividade, sendo similar 
ao ocorrido em um estudo prospectivo com intervenção 

19.
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foram de certa forma surpreendentes.  Apesar da 

HDL-C concomitante a um aumento do gasto energético 

todos os pacientes não referiram nenhuma mudança 

ainda mais representativos. De fato, alguns estudos 

19,22, entretanto, estes 
resultados foram conseguidos através de sessões 
realizadas 3 a 4 vezes por semana .

C9

baseado nas análises do estudo de Framingham6.

meia idade, não fumantes, não etilistas, portadoras de 

estudos serão necessários para avaliar o impacto de 

reconhecidamente, ambas as condições diminuem o 
risco de morte.

Outra importante limitação diz respeito ao grupo 

maioria das vezes, nas admissões e revisões no 

ser melhor comparados com estudo de análise e 
natureza semelhante19. Ademais, este estudo foi 
importante para o nosso “despertar” em relação ao 
problema, constituindo-se um ponto de partida para 

um maior aprofundamento do problema.

22, ainda não existe consenso na literatura 

Infelizmente, ainda não estão bem estabelecidos os 
conhecimentos capazes de sustentar diretrizes básicas, 

18. Assim, faz-se necessário um maior 
aprofundamento do problema, através de estudos 

de vida e longevidade.
Também não podemos perder de vista a 

apropriado a esta população exerce sobre aspectos 
psicossociais como melhora da auto-estima, auto 

caráter indissociável destes aspectos, bem como criar 

interações.

CONCLUSÃO

potencial na elevação da HDL-C também em mulheres 

neste estudo.
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APÊNDICES 

Apêndice 1- Termo de Consentimento 
Eu, _________________________________________, concordo em 

participar como voluntário no projeto de pesquisa realizado sob a responsabilidade 

do Professor de Educação Física Fabio Barreto Rodrigues e da Prof. Dra. Vera 

Rocha.

O projeto objetiva avaliar o efeito de diferentes modalidades de 

exercíciossobre as lipoproteínas sanguíneas, realizadas no Centro de Reabilitação 

Sarah ou no meu domicílio, bem como coletar amostras de sangue para este fim. 

Estou ciente de que não será injetado qualquer tipo de substância pelo 

acesso venoso e que este procedimento não causará danos a minha saúde. Os 

exercícios serão cuidadosamente prescritos por profissional capacitado 

minimizando riscos de lesões ou qualquer outro agravo à saúde. 

 Estou também ciente que os resultados desta pesquisa não influenciarão 

no meu tratamento e que poderei me retirar do estudo a qualquer momento que 

desejar. Em caso de dúvidas quanto ao estudo, poderei esclarecê-las junto aos 

responsáveis no número (85) 3499 4854 ou na diretoria da instituição no número 

(85) 3499 4611.

Ao participar como voluntário deste projeto, estou consciente que não terei 

direito a nenhum benefício adicional por parte dos pesquisadores envolvidos e 

desta Instituição. 

                              Fortaleza, ____ de _____de 2006 

__________________________________________ 

Voluntário ou responsável 

----------------------------------------------------------------------

     Pesquisador Fabio Barreto Rodrigues 
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Apêndice 2- Ilustrações 

Fig. 1-Treino de basquetebol Fig. 2- Aferição da FC (palpação da artéria radial)

Fig. 3- Hodômetro acoplado à cadeira de rodas Fig. 4- Aferição da FC (frequencímetro)

Fig 5- Dispositivo para auxilio à flutuação de MMII Fig 6  -Treino de natação
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Apêndice 3- Estimativas do gasto calórico dispendido nas atividades de 

natação e basquetebol

a) Treino de basquetebol: Cálculos baseados na equação proposta por Meratti et

al64 (r²=0,7; p<0,001) 

Neste estudo, o consumo de O2 na velocidade de 9,0 Km/h na condução da

cadeira de rodas correspondeu a 1,9 litros de O2 por minuto conforme gráfico 

abaixo apresentado. A média da velocidade da cadeira de rodas durante o treino 

de basquetebol do presente estudo foi de 9,0 Km/h. 
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O consumo de 1 litro de O2 corresponde a 5Kcal/min66, logo, o gasto 

energético na atividade de basquetebol em cadeira de rodas  foi de 

aproximadamente 9,5 Kcal/min (1,9 multiplicado por 5). O treino de basquetebol 

teve duração média real, isto é, o tempo em que a cadeira de rodas esteve em 

movimento, de 24 minutos.  Portanto, o gasto energético médio correspondeu a 

228 Kcal/min (24 multiplicado por 9,5). 

b) Treino de natação: estimativas baseadas na publicação de Astrand e Rodahl66

• Atividade: Natação em velocidade lenta ou moderada: 

     Gasto energético aproximado: 9 Kcal/min 

• Tempo médio da atividade de natação no presente estudo: 15 minutos 

• Gasto calórico médio da sessão de natação: 135 Kcal (9X15) 
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Apêndice 4- Calculo das intensidades de treinamento pela freqüência 

cardíaca de reserva - Equação de Borg 

• Equação de Borg 

FCtr= (FC max – FCrep) X I + FCrep; 

Onde:

FCtr: FC aferida durante o treinamento, a própria FC de reserva; 

FCmax: FC máxima estimada por 220-idade; 

FCrep: freqüência cardíaca aferida antes do treino na situação de repouso; 

I= intensidade de treinamento em %. Por exemplo: 0,6 corresponde a 60%; 

Matematicamente, isolando I: 

I=       (FCtr-FCrep) /

           (FCmax-FCrep)  
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 • Exemplo 1: 

Sujeito nº 5, grupo basquetebol: 

FCtr: 128 

FCrep: 80 

FCmax (corrigida pelo nível de LM, conforme prescrição obtida em Janssen14) = 

158,4

Assim:

I= (128-80)/(158,4-80)

I= 61,22% da FC de reserva 

• Exemplo 2: 

FCtr: 92 
FCtr corr: 105 
FCrep: 72 
FCmax (corrigida pelo nível de LM, conforme prescrição obtida em Janssen18) = 
=154,8

Assim:

I= (105-72)/(154,8-72)
I= 39,86% da FC de reserva 
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Abstract

EFFECT OF SWIMMING AND WHEELCHAIR BASKETBALL IN HDL-

CHOLESTEROL: 

A RESEARCH IN INDIVIDUALS WITH SPINAL CORD INJURY 

Despite the observation of an increase in life expectancy in individuals with Spinal 

cord injury (SCI), it is lower than that of the general population. Studies have 

shown that affected individuals have a sedentary lifestyle that reflects negatively on 

health and quality of life. Studies have demonstrated that HDL cholesterol (HDL-C) 

levels, a high-density lipoprotein and important predictor of cardiovascular disease, 

are lower in this population exposing these people to a greater incidence of heart 

disease from atherosclerotic process. In the general population, exercise increases 

HDL-C serum levels, but this phenomenon its not very clear in people with spinal 

cord injury (SCI). The present study examined the effect of both swimming and 

wheelchair basketball in the lipid profile of eleven men and seven women with SCI. 

The subjects included in regular exercise programs showed increases in HDL-C 

levels and decreases in CT/HDL-C and LDL-C/HDL-C ratios. We found better 

results mainly in men with lower levels of SCI and in those that sustained exercise 

intensities above 60% of the heart rate reserve. The duration of training sessions 

can be an essential factor in these results. The results suggest that both the 

exercise prescription and the personal characteristics of people with SCI influence 

changes in the lipid profile mediated through exercise. The elaboration of this work 

is an attempt to clarify uncertainties about health and the longevity of people with 



85

SCI generated in daily contacts of all members of the rehabilitation team, 

especially the physiotherapists, nutritionists, nurses and physicians that contributed 

considerably in all phases of the research.

Keywords: spinal cord injury, rehabilitation, exercise, dyslipidemia, heart disease.


