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Resumo 
 
 O desenvolvimento do esporte paraolímpico nacional e internacional tem 
estimulado maior participação das pessoas com deficiência em praticar atividades 
desportivas, exigindo dos atletas incrementos na intensidade e freqüência nos 
treinamentos e competições, o que impulsiona, ainda mais, os índices de lesões 
esportivas traumato-ortopédicas. Objetivamos neste estudo descritivo analisar as 
lesões traumato-ortopédicas mais frequentes nos atletas paraolímpicos, sua 
localização nos segmentos corporais, correlacionando-as com as modalidades 
esportivas praticadas pelos integrantes das Seleções Brasileiras Paraolímpicas. O 
presente estudo foi realizado com 82 atletas paraolímpicos da Seleção Brasileira de 
Atletismo, Halterofilismo, Natação e Tênis de mesa, de ambos os sexos, com 
deficiências motoras, visual e intelectual, participantes dos Campeonatos Mundiais, no 
ano de 2002, sendo os mesmos selecionados de forma não probabilística intencional 
os quais atenderam os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos para o estudo. 
Para a avaliação clínica das lesões traumato-ortopédicas foram utilizados como 
instrumentos de medida o Prontuário do Departamento Médico do Comitê Paraolímpico 
Brasileiro (técnica da observação através da história clinica – esportiva do atleta / 
anamnese e exame físico), entrevistas com os atletas e exames complementares das 
lesões traumato-ortopédicas quando necessárias. Os resultados do estudo com os 
atletas paraolímpicos revelaram prevalência de lesões no atletismo (MMII = 64,9%, 
coluna = 19,3% e MMSS = 15,8%); halterofilismo (coluna = 54,5%, MMSS = 36,4% e 
MMII = 9,1%); natação (MMSS = 44,4%, coluna = 38,9 e MMII = 16,7%) e tênis de 
mesa (MMSS = 56%, coluna36% e MMII = 8%), com predomínios das lesões músculo-
tendineas em todos os esportes pesquisados. Os resultados apresentados nos 
permitem concluir que em todos os esportes pesquisados  os atletas paraolímpicos 
apresentaram um predomínio das lesões músculo-tendíneas, tendo como localização 
no atletismo, lesões nos membros inferiores, no halterofilismo na coluna vertebral e 
membros superiores, na natação e no tênis de mesa, nos membros superiores e coluna 
vertebral.  
Palavras chaves – Traumatismos, lesões esportivas,  deficiência, desporto 
paraolímpico. 
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  1. INTRODUÇÃO 
 

 

  

 A designação do termo “Pessoa com deficiência” significa que um individuo 

tem uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, 

que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, 

causada ou agravada pelos ambientes econômico e social 1. 

 Dados do Censo do IBGE 2000 já apresentava a existência de 14,48% da 

população brasileira com algum grau de deficiência, sendo 13.179.712 mulheres e 

11.420.544 homens, amostragem essa com potencialidades para a prática de 

atividades físicas e desportivas 2. 

 O movimento paraolímpico, que nasceu com a finalidade da melhora nas 

condições de reabilitação e reinserção social das pessoas com deficiência, tem 

recentemente atingido o reconhecimento da sociedade como esporte de alto nível, com 

a participação crescente da mídia, patrocinadores e audiência, recebendo cada vez 

mais a atenção de profissionais das mais diversas áreas relacionadas à prática 

esportiva 3,4. 

 A estrutura do Esporte Paraolímpico Brasileiro é semelhante à dos esportes 

olímpicos, a diferença fundamental sendo as que os atletas são agrupados em função 

de suas deficiências, e não por modalidades e que esta muda gradativamente para as 

modalidades 5. 

 Percebeu-se com o crescimento das atividades físicas e da prática 

desportiva na vida diária das pessoas com deficiência,  que as mesmos poderiam obter 

as mesmas vantagens físicas e emocionais dos atletas não deficientes. Com isso 

cresceu cada vez mais a necessidade da superação das suas limitações, dos 
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adversários e dos recordes, tornando-se, então, o chamado “esporte de alto nível”,  

aquele que demandava, além de tudo, atuar próximo aos limites físicos e psicológicos. 

Tais exigências implicam o incremento dos treinamentos e de competições, o que 

impulsiona ainda mais os índices de lesões nesses atletas 4. 

 A lesão esportiva, da perspectiva do atleta, é toda síndrome dolorosa que 

impeça ou prejudique o desempenho esportivo costumeiro. Os especialistas no assunto 

consideram que a lesão implicada na prática esportiva é a que afasta o atleta das suas 

atividades habituais por pelo menos 24 horas 6-8. 

 Na ótica do profissional médico, a lesão esportiva demanda não apenas a 

análise do tempo de afastamento. Devem também ser observados vários aspectos que 

dizem respeito ao mecanismo e à epidemiologia das lesões, ao grau da lesão estrutural 

dos tecidos, ao tempo da incapacidade e à necessidade dos cuidados médicos 

especiais 7,8. 

 De acordo com a teoria da multicausalidade das lesões nos esportes temos 

então, bem expostos, mais fatores de risco lesional quando comparados com os atletas 

sem deficiências, as quais, muitas vezes, ocorrem de forma inesperada nessas 

populações especiais 9. 

 Porém, algumas considerações podem ser feitas a este respeito. As lesões 

ocorridas nos atletas com deficiência têm uma particularidade: a soma da biomecânica 

do esporte com a deficiência seja ela física, intelectual ou visual, o que denota um 

aspecto diferente da avaliação, do tratamento, da prevenção das lesões, bem como do 

estudo causal das lesões ocorridas 10,11.  

 Portanto, é importante observar o diagnóstico e o acompanhamento, tanto 

nas competições quanto nos treinamentos, visto que é nestes últimos que, na maioria 

das vezes, os atletas se lesionam agudamente, sendo, em grande parte, lesões 
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relacionadas ao “overuse” e “overtraining”, ou seja, causadas pelo abuso de 

treinamentos.  

 Como tais lesões não impedem inicialmente que o atleta exerça a sua 

atividade, ele as esconde muitas vezes dos profissionais da área médica, imaginando 

estar ganhando tempo extra de treinamento, enquanto na verdade está atrasando o 

diagnóstico precoce, o tratamento e a prevenção de complicações 3,4,9,12.   

 Partindo desse pressuposto, objetivamos investigar as lesões traumato-

ortopédicas e a localização nos respectivos segmentos corporais, em atletas 

paraolímpicos com diferentes deficiências, integrantes da Seleção Brasileira de 

Atletismo, Halterofilismo, Natação e Tênis de mesa, que participaram dos 

Campeonatos Mundiais em 2002. 
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 2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Resumo Histórico 

 

 A história do desporto das pessoas com deficiência teve início na cidade de 

Aylesbury, na Inglaterra. A pedido do governo britânico, o neurologista Ludwig 

Guttmann, que fugira da perseguição aos judeus na Alemanha nazista, criou o Centro 

Nacional de Lesionados Medulares do Hospital de Stoke Mandeville destinado a tratar 

soldados do exército inglês feridos na Segunda Guerra Mundial 4. 

 Embora já se promovessem atividades esportivas para as pessoas com 

deficiência, principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Alemanha, foi em 

1948 que esse conceito ganhou caráter oficial com a realização dos Jogos de Stoke 

Mandeville 4. 

 A partir desse momento, os médicos de Aylesbury começavam a adotar, 

definitivamente, a prática sistemática do esporte como parte essencial da reabilitação 

médica e social dos pacientes 4. 

 A história do Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) é recente e já repleta de 

glórias. Criado em 1995, o CPB, a partir do crescimento natural das Associações 

Nacionais, já soma 111 medalhas nas participações das quatro ultimas Paraolimpíadas: 

de Atlanta (2  ouro, 6 prata e 13 bronze - 37º lugar), Sydney (6 ouro, 10 prata e 06 

bronze – 24º lugar),  Atenas (14 ouro, 12 prata e 07 bronze – 14º lugar) e Pequim ( 16 

ouro, 14 prata e 17 bronze – 9º lugar) 13. 

 O Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) é a entidade que rege e lidera o 

esporte paraolímpico no país com a responsabilidade de traçar as diretrizes e o 

planejamento estratégico de todo o segmento, sendo o legitimo representante do país 
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junto ao Comitê Paraolímpico Internacional (IPC). 

  

2.2 Estrutura do Comitê Paraolímpico Brasileiro 

 

 O CPB além da função estratégica de condução do movimento paraolímpico 

no país, também é o responsável direto pela gestão de 06 (seis) modalidades 

esportivas, que constam no programa oficial dos Jogos Paraolímpicos que são as 

seguintes: Atletismo, Esgrima em Cadeira de Rodas, Halterofilismo, Natação, Rúgbi em 

Cadeira de Rodas e Tiro Esportivo 14, sendo outras 14 (quatorze) modalidades da 

responsabilidade das seguintes entidades filiadas ou vinculadas ao referido Comitê: 

Associação Brasileira de Desportos para Deficientes (ANDE), Associação Brasileira de 

Desportos para Deficientes Intelectuais (ABDEM), Associação Brasileira de Voleibol 

Paraolímpico (ABVP), Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas 

(CBBC), Confederação Brasileira de Desportos para Cegos (CBDC), Confederação 

Brasileira de Ciclismo (CBC), Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), 

Confederação Brasileira de Remo (CBR), Confederação Brasileira de Tiro com Arco 

(CBTARCO), Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Confederação Brasileira de 

Tênis de Mesa (CBTM) e Federação Brasileira de Vela Adaptada (FBVA) 13,15. 

É considerado apto para participar do programa de esporte do Comitê 

Paraolímpico Internacional (IPC) o competidor que não pode participar no esporte 

convencional por levar desvantagem causada por uma seqüela permanente, embora a 

mínima deficiência seja determinada por cada esporte, dependendo dos fatores 

funcionais. Dessa forma, o atleta pode ser elegível para certa modalidade e inelegível 

para outra. 

Cada modalidade esportiva determina seu próprio sistema de classificação, 
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baseado nas habilidades funcionais para a performance básica do esporte escolhido. A 

habilidade funcional necessária independe do nível de habilidade ou treinamento 

adquirido. 

 

2.3 Classificação do Desporto Paraolímpico 

 

Conceitualmente, a classificação para a prática desportiva, para pessoas 

com deficiência, constitui-se em um fator de nivelamento entre os aspectos da 

capacidade física e competitiva, na busca de colocar as deficiências semelhantes em 

um grupo determinado. Esse fator significa para atletas deficientes a tentativa de 

homogeneizar as disputas no intuito de tornar a competição entre indivíduos com várias 

seqüelas de deficiência a mais justa e a mais equiparada possível 16. 

As classes, assim como o respectivo número, são determinadas de acordo 

com a respectiva modalidade, assim como o possível aproveitamento das habilidades 

funcionais a serem utilizadas no respectivo esporte. De acordo com a necessidade, a 

troca de classe precisa ser continuamente revista com o objetivo de alcançar a 

homogeneidade dentro das respectivas classes. 

O processo de classificação leva em consideração a característica da 

deficiência, bem como a característica da modalidade esportiva a ser praticada 16,17.  

 Normalmente, a classificação segue três estágios de avaliação 16,17:  

a) Médica: diferentes seqüelas para tipos de deficiências iguais 

1.) tipo de deficiência 

 2.) potencial Muscular 

b) Funcional: Modalidade esportiva e o tipo de prova a ser realizada pelo atleta (ex: 

demonstração prática do movimento a ser realizado no momento da prova); 
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c) Observação durante a competição: situação em condições reais para observação in 

loco da musculatura utilizada nos movimentos. 

O primeiro tipo de classificação para atletas com deficiência física foi 

desenvolvido no início dessa manifestação desportiva, na Inglaterra, em 1944, através 

de médicos e especialistas da área de reabilitação. Essa classificação foi desenvolvida 

para lesado medular parcial ou total, baseada no nível de lesão da medula. Pelo fato 

dessa classificação se fundamentar, exclusivamente, nas características médicas, 

observaram-se vários pontos discordantes com a prática desportiva, em que o atleta 

muitas vezes não utilizava seu verdadeiro potencial muscular.  

Dessa forma, esse sistema de classificação se mostrara, com o passar do 

tempo, problemático por classificar pessoa com lesões incompletas, amputações e 

poliomielites, sendo incapaz de agrupar os vários tipos de deficiência e funcionalidade, 

resultando em um número excessivo de classes.  

As bases iniciais da classificação funcional para o basquete em cadeiras de 

rodas foram propostas pelo alemão Horst Strohkendl. O método consiste em uma 

categorização na qual o atleta recebe em função do seu volume de ação, ou seja, de 

sua capacidade de realizar movimentos, colocando em evidência a potencialidade dos 

resíduos musculares de seqüelas de algum tipo de deficiência, bem como os músculos 

que não foram lesados. No que se refere à classificação funcional para o atletismo, no 

Brasil, foi ajustada gradativamente, iniciando pelas provas de pista, no Interclubes de 

Atletismo, realizado em 1991, em Brasília 16,17. 

 

2.4 Modalidades Paraolímpicas 

 

Entre as modalidades paraolímpicas aceitas pelo Comitê Paraolímpico 
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Internacional - (IPC), temos o atletismo; bocha, basquetebol em cadeira de rodas, 

ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 5, futebol de 7, goalball, 

halterofilismo, hipismo, judô, natação, remo, rúgbi em cadeira de rodas, tênis em 

cadeira de rodas, tiro com arco, tênis de mesa, tiro esportivo, vela e voleibol sentado, 

que são praticadas pelo Brasil 4,13-15.  

No atletismo podem participar atletas com deficiência física e visual e 

intelectual, em provas de corridas, saltos, lançamentos e arremessos, com algumas 

modificações que possibilitam ao atleta competir (uso de próteses, cadeira de rodas ou 

ser acompanhado por um guia), no entanto sem dar-lhes vantagem em relação aos 

seus adversários. Nas provas de pista (corridas), dependendo do grau de deficiência 

visual do atleta, ele pode ser acompanhado por um atleta-guia (que corre junto ao 

atleta ligado por uma cordinha) 4.  

Entre os esportes de quadra, o basquetebol em cadeira de rodas é uma das 

modalidades mais conhecidas no mundo, sendo praticado por atletas que tenham 

alguma deficiência físico-motora. As cadeiras são especiais com adaptações e medidas 

padrões previstas na regra 4.  

Paralisados cerebrais e pessoas com outros tipos de deficiência competem 

na bocha paraolímpica, de forma individual, duplas ou trios, desde que utilizem cadeira 

de rodas 13,15.  

O ciclismo paraolímpico pode ser praticado de forma individual ou por 

equipes de atletas paralisados cerebrais, deficientes visuais, amputados e lesionados 

medulares (cadeirantes) As bicicletas podem ser de modelos convencionais ou triciclos, 

para paralisados cerebrais, segundo o grau de lesão. O ciclista cego compete em 

bicicleta dupla, com um guia que pedala no banco da frente. Para os cadeirantes com 

paralisia dos membros inferiores, a bicicleta é movimentada com as mãos e as provas 
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são realizadas em pistas do velódromo, estrada e contra-relógio 4.  

Na esgrima em cadeira de rodas somente competem pessoas com 

deficiência locomotora, com suas cadeiras fixadas no solo. Nas disputas de espada, 

uma cobertura metálica é utilizada para proteger as pernas e as rodas da cadeira, 

evitando que o esgrimista adversário atinja seu rival, tanto com a ponta quanto com a 

lâmina do sabre 13.  

O futebol de 5 é uma modalidade exclusiva para atletas cegos ou deficientes 

visuais, que jogam com uma venda nos olhos. A bola tem guizos internos, para que os 

atletas a localizem. Por essa razão, as partidas devem acontecer em locais em que não 

haja eco (barulho) 4.  

O futebol de 7 é praticado somente por atletas homens com paralisia 

cerebral, com seqüelas de traumatismo crânio-encefálico, anoxia ou acidentes 

vasculares cerebrais. Todos os jogadores pertencem às classes menos afetadas pela 

paralisia cerebral, ou seja, são todos andantes 4.  

O goalball é um esporte baseado nas percepções tátil e auditiva, 

desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual. É disputada em 

uma quadra com as mesmas dimensões da de voleibol, tendo nas duas extremidades 

da quadra, um gol (traves). A bola possui guizo em seu interior que emite sons – há 

furos que permitem a passagem do som – para que os jogadores possam saber a sua 

direção, não podendo haver barulho no ginásio durante a partida, exceto no momento 

entre o gol e o reinício do jogo 4.  

No voleibol sentado competem atletas amputados, principalmente de 

membros inferiores, (no Brasil, muitos deles, vítimas de acidentes de trânsito), além de 

pessoas com outros tipos de deficiência locomotora, a exemplo das seqüelas de 

poliomielite 13.  
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O halterofilismo é praticado por atletas com deficiência física nos membros 

inferiores ou paralisia cerebral, os quais devem tirar a barra do apoio, com ou sem a 

ajuda do auxiliar central, na posição deitada em um banco, executando um movimento 

denominado supino 4.  

O hipismo paraolímpico pode ser praticado por pessoas com vários tipos de 

deficiência, pois desenvolve as habilidades físicas e a auto-estima de seus praticantes 

4.  

O judô é uma modalidade exclusiva para cegos ou deficientes visuais, 

exigindo de seus praticantes, força e agilidade 4.  

Na natação competem atletas com todos os tipos de deficiência, física, 

visual e intelectual sendo as provas separadas de acordo com o grau e tipo de 

deficiência 4.  

O rúgbi em cadeira de rodas parece bastante com o futebol americano, por 

ter quase os mesmos objetivos e ser um jogo que envolve forte contato físico. A maioria 

dos atletas tem lesão raquimedular alta (tetraparéticos). As equipes são formadas por 

quatro jogadores e há oito reservas à disposição do técnico. Esta grande quantidade de 

suplentes é explicada pela força das colisões entre os competidores e suas cadeiras 13.  

O tênis em cadeira de rodas é jogado nas mesmas quadras do tênis 

convencional e é disputado por atletas com deficiências físicas variadas nas categorias 

adultas e juniores, enquanto que no tênis de mesa participam atletas homens e 

mulheres com paralisia cerebral, amputados e cadeirantes. As competições são 

divididas basicamente entre atletas andantes e atletas cadeirantes. Os jogos podem 

ser individuais, em dupla ou por equipes e a raquete pode ser amarrada na mão do 

atleta 4.  

Nas modalidades do tiro, participam tetraplégicos, paraplégicos e pessoas 
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com mobilidade limitada nos membros inferiores (tiro com arco) e pessoas amputadas, 

paraplégicas, tetraplégicas e com outras deficiências locomotoras (tiro esportivo), tanto 

no individualmente como por equipe 4.  

Entre os esportes náuticos, o remo paraolímpico é disputado em quatro 

categorias: Single Skiff masculino e feminino, na qual apenas um atleta participa, 

exigindo apenas o movimento do braço; Double Skiff misto, na qual participam dois 

atletas e exige movimento do braço e do tronco; e Quatro com Timoneiro, com a 

participação de cinco pessoas, englobando atletas com deficiência visual, exigindo 

movimento do braço, tronco e das pernas. Pessoas com deficiência locomotora ou 

visual podem competir na vela paraolímpica, sendo as regatas disputadas em dois 

tipos de barco: o barco da classe 2.4mR, tripulado por um único atleta e o barco da 

classe sonar, tripulado por uma equipe de três pessoas, classificadas em função dos 

tipos de deficiência 13.  

A maioria das modalidades paraolímpicas praticadas pelos atletas com suas 

características individuais das suas deficiências, que utilizam órteses, próteses e 

cadeira de rodas de uso na vida diária e na prática esportiva, principalmente nos 

esportes de contato, contribui para as lesões traumato-esportivas 4.  

 

2.5 Lesões  Esportivas 

 

A lesão esportiva é o nome coletivamente utilizado para todos os danos que 

ocorrem em relação às atividades esportivas.  

A National Athletic Injury Registration System (NAIRS) indica como lesões 

reportáveis àquelas que limitam a participação do atleta no mínimo até um dia após o 

acontecimento que provocou a lesão. A NAIRS classifica a lesão de acordo com o 
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tempo de incapacidade para a prática esportiva em menores (1 a 7 dias); 

moderadamente séria (8 a 21 dias); séria (acima de 21 dias) ou com lesão permanente 

9,18. 

Já o Conselho Europeu define como lesão aquele incidente que tem como 

conseqüências: a) redução na quantidade ou no nível de participação; b) necessidade 

de suporte médio ou tratamento; c) efeitos sociais e econômicos adversos 9. 

Sandoval (2005) 19 classificou as lesões esportivas em dois principais 

grupos: acidentes esportivos e lesões por sobrecarga.  

As Lesões por acidentes esportivos ocorrem de forma aguda durante a 

competição ou treino, sendo resultante de um só impacto ou macrotrauma, enquanto 

que as lesões de sobrecarga são causadas por microtraumas de repetição, cargas 

físicas repetitivas e recuperação inadequada do sistema músculo-esquelético, 

convertendo-se em lesões crônicas, com fases de melhoras e recidivas, limitando o 

gesto esportivo, podendo levar ao afastamento do esporte 9,18.  

As lesões por sobrecarga correspondem a 90% das lesões esportivas, 

atingindo os esportes de repetição dos gestos esportivos, sendo representada por 

tendinites, periostites, bursites, fraturas por fadiga ou estresse e lesões ligamentares. 

Por outro lado, as de acidente esportivo representam em torno de 10%, como exemplo, 

fraturas, estiramentos, luxações, sendo em maior freqüência nos esportes de contato e 

de combate 9,18.  

O único estudo prospectivo realizado, objetivando comparar de forma 

precisa as taxas de lesões nos atletas com incapacidades de alto nível com a de outros 

esportes, encontrou uma taxa de 9,3 lesões por 1000 atletas expostos (AE). Essa taxa 

foi menor que a do Futebol Americano (10,1 a 15/1000 AE) e a do futebol (9,8/1000 

AE), e maior que a do basquetebol (7,0/1000 AE) 20-22. 
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 Em trabalhos realizados nos EUA e no Brasil foram verificados padrões mais 

ou menos semelhantes na grande maioria das características lesionais entre os 

praticantes dos mesmos esportes, quando comparados aos atletas com deficiência e 

sem deficiência, do que, quando se comparam as características lesionais dos 

praticantes de esportes diferentes, que possuem as mesmas deficiências. Isso nos faz 

concluir que a biomecânica dos esportes tem mais importância como mecanismo 

lesional, do que a existência de determinada deficiência 4,23,24. 

Um exemplo bem particular que se observa no aumento das incidências de 

lesões em atletas paraolímpicos está no uso excessivo das funções remanescentes do 

corpo na prática do esporte, provocando lesões com características particulares além 

do habitual e mais facilmente, as lesões de overuse e de overtraining 4,12,18,22.  
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3. METODOLOGIA 
 

Caracterização da pesquisa 

 

 O presente estudo tem um cunho descritivo que, por ser um estudo de 

status, possibilita a observação, análise e descrição objetiva e completa do 

fenômeno25.  

  

População  

 

A população de onde foram escolhidos os indivíduos do estudo obedeceu ao 

critério da totalidade, sendo avaliados todos os atletas paraolímpicos brasileiros.  

O presente estudo foi realizado com 82 atletas paraolímpicos da Seleção 

Brasileira de Atletismo, Halterofilismo, Natação e Tênis de mesa, de ambos os sexos, 

com deficiência motora, visual ou  intelectual, participantes dos Campeonatos Mundiais 

de 2002, sendo os mesmos selecionados de forma não probabilística intencional, os 

quais atenderam os critérios de inclusão estabelecidos para o estudo. 

Os atletas participantes foram previamente classificados de acordo com 

suas deficiências, nas suas respectivas modalidades, pelo setor de classificação do 

Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) e referendados pelo Comitê Paraolímpico 

Internacional (IPC).  

 

Critérios de Inclusão:  

 

- Ser atleta com deficiência física, visual ou intelectual; 

- Ser participante das competições como integrante da Seleção Paraolímpica Brasileira 
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do ano 2002. 

 

Critérios de exclusão:  

 

Foram excluídos do presente estudo os atletas que tiveram lesões não 

relacionadas à prática esportiva. 

   

Instrumentos de medida 

 

Para a avaliação clínica das lesões traumato-ortopédicas foram utilizados 

como instrumentos de medida o Prontuário do Departamento Médico do Comitê 

Paraolímpico Brasileiro (técnica da observação através da história clinica – esportiva do 

atleta / anamnese (Anexo 2) e exame físico, utilizando as manobras específicas em 

cada segmento corporal, dentro da semiologia médica, além de entrevistas com os 

atletas e exames complementares das lesões traumato-ortopédicas, quando 

necessário 26,27. 

Foram catalogadas informações relativas aos parâmetros: tipos de lesão, 

órgãos afetados, localização, grau e intensidade das lesões, procurando estabelecer 

associação entre as lesões e os períodos e circunstâncias nas quais elas ocorreram.  

1. Fases pré competição - Fases de treinamentos: procurando correlacionar a 

intensidade do treinamento e a magnitude de carga de esforço com as respectivas 

lesões, como também a supervisão dos treinamentos; 

2. Durante as competições - Durante as provas: procurando correlacionar as 

modalidades praticadas (atletismo, halterofilismo, natação e tênis de mesa) com o tipo 

de prova, deficiência, classificação funcional e às lesões diagnosticadas. 
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Coleta de Dados 

 

Após os atletas serem atendidos e avaliados pelo departamento médico do 

Comitê Paraolímpico Brasileiro, nas respectivas competições, as lesões foram 

classificadas e registradas nos respectivos prontuários e arquivos digitais que serviram 

como banco de dados para esta pesquisa. 

O projeto de pesquisa foi submetido para avaliação tendo sido aprovado 

pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP/HUOL) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob nº protocolo 056/06, atendendo em 

sua execução a Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, em seu parágrafo II.2, 

que trata da pesquisa envolvendo seres humanos. 

O tratamento estatístico utilizado foi o descritivo através da frequência 

absoluta e relativa expresso em percentual. Inicialmente foi feito o teste não-

paramétrico de Shapiro Wilk para observar a distribuição de dados em uma curva 

gaussiana de normalidade em seguida após a constatação da normalidade dentro das 

classes os cálculos de freqüência. 
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 4. ANEXAÇÃO DO ARTIGO PUBLICADO 
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5. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

O esporte, especialmente o futebol e o futebol de salão, sempre esteve 

presente na nossa infância e juventude, seja na condição de jogador, seja na de 

expectador, torcedor ou mero entusiasta.  

Em 1973, ao ingressar na Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, vislumbrávamos desde os primeiros anos do curso a 

possibilidade de buscar uma qualificação como especialista em Medicina do Esporte, 

participando de jornadas e congressos relacionados à área, com o apoio do Dr. Carlos 

Ernani Rosado Soares, do Dr. Maeterlinck Rêgo Mendes, do Dr. Francisco Assis de 

Lima, do Dr. Aluizio Menezes e do Major Cleantho Homem de Siqueira. 

Em 1979, após a conclusão do curso, iniciamos a residência médica em 

Medicina Física e Reabilitação na Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação 

(ABBR) no Rio de Janeiro, com o diretor Dr. Jorge Faria. Nesse ínterim, iniciamos 

também o Curso de Especialização em Medicina Esportiva na Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), orientado pelo Dr. Mauricio Leal Rocha. 

Na condição de médico da instituição, passamos a atender os pacientes de 

rotina como também atletas com deficiência, sócios do Clube de Amigos da Associação 

Brasileira Beneficente de Reabilitação (CLAM). A partir desse trabalho, juntamente com 

a Dra. Izabel Maior, recebemos o convite do Dr. Silvio Moreira para trabalharmos na 

classificação e atendimentos dos atletas com deficiência da Associação Nacional de 

Esportes para Excepcionais (ANDE), presidida por Aldo Micolis. 

Em 1994, recebemos o convite do presidente da Associação Brasileira de 

Desportos para Cadeirantes (ABRADECAR), Luiz Cláudio Pereira, para atuar como 

médico, estreando nossa participação no Campeonato Mundial de Natação 

Paraolímpica em Malta, passando a atuar,  posteriormente, a convite do presidente do 
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Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), João Batista Carvalho e Silva, no departamento 

médico do CPB, fundado no ano de 1995. 

Em 1996, ainda como membro do Departamento médico do CPB, 

juntamente com a Dra. Tânia Rodrigues e Dr. Antonio Carlos da Silva participamos da 

Paraolimpíada de Atlanta – Estados Unidos. 

A partir de 2000, o presidente do CPB, Vital Severino Neto, procedeu nossa 

nomeação para o cargo de diretor médico do Comitê Paraolímpico Brasileiro, o que nos 

oportunizou a participação nas Paraolimpíadas de Sydney (2000), Atenas (2004) e 

Pequim (2008), bem como nos Parapan do México (1999), Mar Del Plata (2003) e Rio 

de Janeiro (2007), além dos campeonatos mundiais das várias modalidades 

paraolímpicas. 

Em 2009, com a eleição de Andrew Parsons para o CPB e apoio do diretor 

Técnico Edilson Alves Rocha (Tubiba), fomos mantido no cargo de diretor médico 

daquele Comitê. 

A possibilidade de desenvolver um estudo referente às lesões esportivas 

traumato-ortopédicas mais comuns nos atletas paraolímpicos surgiu com o nosso 

ingresso no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2009.1, considerando a 

existência de poucos trabalhos publicados na literatura internacional, principalmente na 

nacional, sobre o tema em apreço, no tocante aos atletas paraolímpicos, não obstante 

a tendência de crescimento e desenvolvimento do esporte paraolímpico no Brasil e no 

Mundo, fato que tem atraído mais estudiosos para pesquisarem o referido assunto. 

Nossos estudos possibilitaram a produção de outros artigos pelos componentes da 

equipe de saúde do Comitê Paraolímpico Brasileiro publicados em periódicos 

indexados.   
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Para entender melhor as características de cada lesão no âmbito dos 

esportes paraolímpicos, é importante saber quais as principais modalidades praticadas, 

como também observar quais são os tipos de deficiências consideradas em cada 

modalidade. A partir desta análise, podem-se relacionar as características especiais da 

interação entre as deficiências e o mecanismo do trauma 4,21.  

Para a análise das lesões em cada esporte é importante mostrar a 

correlação entre elas nos atletas com e sem deficiência. Os trabalhos atuais mostram 

que a freqüência e a localização das lesões dependem mais do esporte que é praticado 

do que do tipo da deficiência em si. Porém, não se deve esquecer as peculiaridades da 

associação de um determinado esporte com uma determinada deficiência.  

Avaliando cada esporte separadamente, quando praticado pela comunidade 

paraolímpica de forma competitiva, observa-se que a natação, inicialmente, é uma 

modalidade prescrita por médicos para atividades de reabilitação, tendo sido um dos 

esportes impulsionadores das competições paraolímpicas. Praticado por quase todos 

os atletas com deficiências, as regras são as mesmas da natação convencional com 

adaptações quanto às largadas, às viradas e às chegadas. As provas são variadas e os 

estilos abrangem os estilos oficiais. As competições são realizadas entre atletas da 

mesma classe, podendo participar desta modalidade esportiva pessoas com qualquer 

deficiência, sendo agrupados as com deficiência visual e os demais. É um esporte que 

apresenta uma incidência bem maior de lesões nos ombros, seguida da coluna 

vertebral, dos joelhos, dos pés e dos tornozelos 12,28. No trabalho realizado em 1998 

foram avaliados 205 atletas, sendo verificado que a lesão no ombro representou 

57,5%; na coluna, 19,02%; no cotovelo, 3,09%; no joelho, 17,7%; e em outras 

articulações, 2,65% 29,30.  

Observa-se assim que a freqüência de predominância na distribuição 
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segmentar das lesões entre os com deficiência e os sem deficiência é de 46,6% e 

60,59%, respectivamente, nos membros superiores, com predomínio das lesões no 

ombro, na ordem de 36,8% e 19,02%, e na coluna, 17,2% e 17,7%, nos membros 

inferiores (p < 0,05). Nos nadadores paraolímpicos se observa uma maior incidência de 

lesões na coluna, além da elevação do número de lesões musculotendineas nos 

membros superiores, como conseqüência do uso das órteses, das próteses e das 

cadeiras de rodas, bem como à fragilidade óssea pertinente aos atletas com deficiência 

física e aos desequilíbrios nos atletas amputados e nos deficientes visuais e 

intelectuais. Há falta ainda de sensibilidade somática dos atletas com lesão medular. 

Curiosamente esses dados não são observados nos atletas não deficientes, por não se 

tratar de um esporte de contato físico31,32. 

Especificamente, a lesão mais freqüente nos praticantes desse esporte é a 

tendinite do manguito rotador, principalmente a relacionada à síndrome do impacto do 

ombro, que provoca lesões principalmente na cabeça longa do bíceps e do supra-

espinhoso 28,29,31,32. Tal lesão é provocada pelos constantes movimentos do membro 

superior acima do ombro, que provoca o impacto subacromial dos tendões. Nos atletas 

paraolímpicos são lesões extremamente complicadas de serem tratadas ou prevenidas, 

pois são perpetuadas pelo uso da cadeira de rodas e pelo desequilíbrio e/ou hipoplasia 

muscular, principalmente nos portadores de neuropatias periféricas, tais quais a 

poliomielite e a distrofia muscular progressiva 10,12. 

Na modalidade do atletismo, as provas podem ser disputadas por atletas 

com qualquer tipo de deficiência, tanto na categoria masculina como na feminina, pois 

eles são divididos por classes de acordo com o seu grau de deficiência, competindo 

entre si nas provas de pistas, de campo, de pentatlo e na maratona. Essa é uma 

modalidade esportiva que sofre freqüentes modificações, visando possibilitar melhores 
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condições técnicas para o seu desenvolvimento 33-35. 

Nessa modalidade, a localização anatômica das lesões nos atletas sem 

deficiência não é consensual na literatura, embora o acometimento nos membros 

inferiores seja predominante (82,2%). Laurino 7 avaliou anteriormente 103 atletas, 

verificando um predomínio das lesões músculo-tendineas. As regiões mais 

freqüentemente acometidas foram as coxas (53,3%), os joelhos (17,5%), a coluna e os 

membros superiores (11,7%), os tornozelos e os pés (9,2%), e as pernas (8,3%). 

Bennell 36 avaliou 95 atletas retrospectivamente, pelo período de um ano e obteve a 

seguinte distribuição de lesões por região anatômica: pernas (27,7%), coxas (21,5%), 

joelhos (16,2%), pés (14,6%), tornozelos (7,3%) e coluna (13%).  

No atletismo também se observa a mesma tendência a uma equivalência 

percentual com o predomínio das lesões músculo-tendineas entre os grupos estudados 

em relação à freqüência das lesões encontradas nos membros superiores e na coluna 

28. Houve um predomínio de 33,2% nos atletas com deficiência, contra 11,7%, nos não 

deficientes, o que remete às peculiaridades já referidas anteriormente nos atletas 

deficientes, além do uso da cadeira de rodas, em certas modalidades do atletismo, 

como também do uso das próteses (pernas mecânicas) pelos amputados 35. 

 A prática do Halterofilismo é aberta a todos os atletas de ambos os sexos 

com deficiência física. A divisão é feita em dez categorias de acordo com o peso 

corporal 13,14. 

A maioria das lesões relacionadas ao halterofilismo nos atletas sem 

deficiência (cerca de 83,3%) está enquadrada nas lesões músculo-tendineas, em 

decorrência da sobrecarga aguda e crônica do peso 37. As distensões musculares na 

região lombar são as lesões mais relatadas (50%), sendo também comuns no ombro, 

no punho e no cotovelo (30%), além dos joelhos (10%) e das outras regiões (10%) 38, 
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observando-se uma semelhança estatística importante quando se comparam as lesões 

nas duas populações (olímpicos e paraolímpicos). No caso, percebe-se o predomínio 

das lesões na coluna (54,5 e 50%), seguidas pelas lesões nos membros superiores 

(36,3 e 30%). Observou-se também uma diferença entre a freqüência das lesões que 

acometem o joelho, maior nos atletas sem deficiências, pelo fato do gesto técnico ser 

realizado na posição ortostática. 

O halterofilismo paraolímpico é praticado apenas pelos atletas deficientes 

físicos, com acometimento dos membros inferiores, em que o gesto técnico é realizado 

na posição supino, pois nesta modalidade não existe a prova de levantamento terra e 

de arremesso (Lean and Jerk), responsáveis pelas lesões nos membros inferiores dos 

atletas sem deficiência. 

No Tênis de Mesa, as provas são realizadas em pé ou sentadas, podendo 

participar tanto os deficientes físicos como os paralisados cerebrais, os lesados 

medulares, os amputados e os deficientes intelectuais, com nível de exigência durante 

a prática com poucas modificações em relação ao tênis de mesa convencional no que 

se refere às regras 39. 

Nos dados encontrados verificaram-se que as lesões mais freqüentes no 

esporte estudado podem ser divididas em agudas, em que as mais prevalentes são as 

epicondilites, e crônicas nas quais são encontradas as fraturas por estresse da ulna e 

da epicondilite dissecante 40-42. Nesse esporte, foi encontrada uma grande incidência 

da lesão no membro superior, fato também observado nos atletas sem deficiência, 

porém com o predomínio das lesões no ombro e na coluna nos paraolímpicos, usuários 

da cadeira de rodas, ficando evidente que a sua utilização é um fator predisponente 

lesional, ao que se somam os treinamentos e as competições como fatores do 

afastamento dos atletas da atividade esportiva e atividades de vida diária. 
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Sabemos que as lesões das mais simples às mais complicadas podem 

significar a participação ou não do atleta nos treinamentos e competições, causando, 

conseqüentemente, diminuição da performance.  Particularmente nos atletas 

paraolímpicos, fatores intrínsecos como genética, idade, alimentação, 

comprometimento da força, equilíbrio, marcha, coordenação, sensibilidade, tônus, 

flexibilidade e desalinhamento anatômico, muitas vezes levando a sobrecarga dos 

segmentos não afetados funcionalmente, hiperreflexia autonômica, disfunção da 

termorregulação, como também fatores extrínsecos, tais quais uso de cadeira de rodas, 

órteses, próteses, condições climáticas, horário, local inadequado da prática dos 

esportes, treinamentos inadequados e pressões psicológicas, podem levar a uma maior 

probabilidade de causar lesões macro ou micro traumáticas 43.  

 Partindo desse pressuposto, conclui-se que em todos os esportes 

pesquisados os atletas paraolímpicos apresentaram um predomínio das lesões 

músculo-tendineas, tendo como localização no atletismo lesões nos membros 

inferiores, no halterofilismo, na coluna vertebral e membros superiores, na natação e no 

tênis de mesa, nos membros superiores e coluna vertebral.  

Com os resultados obtidos, constatamos alta ocorrência de lesões, sendo 

necessário melhor acompanhamento e padronização das avaliações e condutas da 

parte da equipe de saúde do Comitê Paraolímpico Brasileiro, recomendando-se 

estudos futuros que identifiquem em que momento da participação dos atletas ocorre 

as lesões, se durante o treinamento ou durante as provas de cada modalidade 

esportiva, bem como a relação entre a prevalência de lesões e a classificação dos 

atletas nas mesmas.  

No nosso projeto inicial pretendíamos analisar a incidência de lesões 

traumato-ortopédicas de atletas paraolímpicos nas modalidades de natação e 
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atletismo, integrantes da Seleção Brasileira Paraolímpica, ampliando posteriormente 

nossa pesquisa para as outras modalidades nas diversas competições internacionais. 

A estratégia metodológica adotada para a coleta de dados foi seguida como 

no projeto inicial e foram utilizados como instrumentos de medida o Prontuário do 

Departamento Médico do Comitê Paraolímpico Brasileiro (técnica da observação 

através da história clinica – esportiva do atleta / anamnese e exame físico, utilizando as 

manobras especificas em cada segmento corporal, dentro da semiologia médica), 

entrevistas com os atletas e exames complementares das lesões traumato-ortopédicas 

quando necessárias. 

Não tivemos dificuldades durante a investigação junto aos atletas 

paraolímpicos, tendo em vista o acesso direto como coordenador do departamento 

médico e da Comissão de Avaliação dos Atletas convocados pelo Comitê Paraolímpico 

Brasileiro. 

Para a utilização de exames complementares não houve custos com os 

mesmos, tendo em vista que os atletas convocados para compor a seleção Brasileira 

Paraolímpica têm cobertura com o plano e seguro de saúde da Unimed, patrocinadora 

do Comitê Paraolímpico Brasileiro. 

Desde o início da formação no curso de medicina, trabalhando na área de 

medicina esportiva e reabilitação e, posteriormente, com o esporte paraolímpico, com 

amor e dedicação à causa, fomos estimulados e incentivados pelos professores Maria 

Irany Knackfuss e Henio Miranda a fazermos parte do grupo de estudos e pesquisas do 

Departamento de Educação Física da UFRN, o que nos levou a ingressar no mestrado 

do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, quando passamos a enfatizar 

ainda mais a ciência e a pesquisa como forma de expressar a nossa experiência e 

vivência prática na área da Medicina Esportiva em geral e, em especial, no esporte 
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paraolímpico. 

O aprendizado das aulas teóricas e praticas da pós graduação contribuiu 

decisivamente para uma base mais sólida na nossa formação, com enriquecimento 

cientifico e intelectual, reforçando a necessidade de estudar diuturnamente as teorias e 

práticas, encarando-as como uma oportunidade única, ímpar, singular, de estudar, 

pesquisar e contribuir para outras investigações, levando-nos a contribuir com o 

impacto maravilhoso e contagiante do conhecimento científico, acadêmico e social, tão 

importante para todos os profissionais da área de saúde e, principalmente, no que se 

refere aos atletas paraolímpicos, particularmente na sua qualidade e no seu estilo de 

vida saudável, bem como na prevenção de doenças e lesões esportivas que possam 

prejudicá-los durante sua carreira esportiva.  

O presente estudo aponta para a perspectiva de estabelecer um protocolo 

para tratamento, reabilitação e, principalmente, a prevenção das lesões, utilizando a 

observação dos múltiplos fatores envolvidos que desempenham papel importante em 

algumas delas, tais quais, esporte, sexo, idade, clima, classificação funcional, prova, 

intensidade e a duração da atividade física, como também o mecanismo da lesão 

(biomecânica). Comparando com as deficiências, é possível estabelecer alguns 

parâmetros para os métodos de prevenção específica e a utilização de equipamentos 

de proteção individual para as atividades desportivas nos atletas paraolímpicos, 

sempre considerando o alto nível, sua individualidade biológica e componente 

emocional para evitar as lesões e as suas respectivas recidivas. 

A importância e a contribuição deste trabalho devem ser vistas como uma 

oportunidade única para garantir a segurança, como também para educar o atleta 

paraolímpico sobre como manter um estilo de vida saudável, orientando-o na 

prevenção de doenças e de lesões esportivas que poderiam prejudicá-los durante os 
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treinamentos e as competições. 

Ao constatarmos um grande número de lesões esportivas, na presente 

pesquisa, sugerimos um protocolo de reabilitação e prevenção das lesões, com 

envolvimento de uma equipe multiprofissional, formada por professores de educação 

física, fisiologistas, médicos do esporte, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, 

psicólogos, massagistas, técnico em órteses e próteses e demais profissionais da área 

da saúde, evitando ou diminuindo os custos de tratamento medicamentoso para a 

reabilitação dos atletas paraolímpicos. 

Este estudo cria também uma expectativa de subsidiar os técnicos com o 

repasse de informações referentes à saúde e à condição física dos atletas 

paraolímpicos, auxiliando-os nas prescrições de treinamento para o alcance de uma 

melhor performance. 

Espera-se contribuir como referência para outras investigações científicas 

que apontem para a necessidade de oportunizar uma melhora no nível de aptidão 

física e qualidade de vida dos atletas paraolímpicos, podendo-se, assim, contribuir para 

mudanças na capacitação e formação de profissionais sob nossa orientação nos 

cursos de graduação e pós-graduação da UFRN, oportunizando o amadurecimento dos 

estudos nessa temática, através da implantação de uma base de pesquisa nesta 

mesma instituição.  

Certamente, a pesquisa em apreço poderá contribuir para um impacto nos 

conhecimentos acadêmico e social, estando em conformidade com a proposta de 

estudo e sua contribuição prática. Discutir sobre os atuais paradigmas da avaliação 

clínica das lesões desportivas, envolvendo uma equipe multidisciplinar de saúde, 

possibilita vislumbrar novos horizontes e assim oferecer um novo paradigma, até que 

este se transforme em velhos conceitos diante do avanço incontido da ciência.  
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6. ANEXOS 

ANEXO 1– FICHA MÉDICA PREENCHIDA APÓS ANAMNESE E EXAME FÍSICO. 

  

DEPARTAMENTO MÉDICO 

FICHA MÉDICA 

Clube de Origem:    Data:  

Modalidade:  Classificação Funcional:  

Nome:   Apelido:  

Endereço:  CEP: 

Bairro:  Cidade:  Estado: 

Endereço Eletrônico (E-mail):  Telefone:  

Data de nascimento:  Naturalidade:  Nacionalidade: 

Estado civil:    Sexo:  Cor:  
Filiação:  

 
TIPO DE DEFICIÊNCIA:     

                                                        

CAUSA DA DEFICIÊNCIA:  

 

A.P.:     

             

A.F.:     

 

HÁBITOS ALIMENTARES:   

HÁBITOS DE VIDA: FUMA:   ÁLCOOL:   

ALERGIA:   MEDICAMENTOS:    

MEDICAMENTOS USUAIS:  

     

LOCOMOÇÃO: CADEIRANTE: 

                             ANDANTE:         

GRUPO SANGÜÍNEO:     FATOR Rh: 

PLANO DE SAÚDE: 
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 EXAME FÍSICO 

 
CABEÇA:         

OLHOS:            

OUVIDOS:        

NARIZ:             

FARINGE:        

PESCOÇO:        

AVALIAÇÃO DENTARIA:         

APARELHO RESPIRATÓRIO:    

 

APARELHO CARDIOVASCULAR: T.A. -  F.C.  

 

APARELHO DIGESTIVO:            

 

APARELHO GENITURINÁRIO:     

 

SISTEMA NEUROPSÍQUICO:        

 

APARELHO LOCOMOTOR:   

     

     

                                 

 

EXAMES COMPLEMENTARES: 

  

 

 

 DATA  MÉDICO EXAMINADOR  CHEFE DEPARTAMENTO 

MÉDICO 
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COMITE PARAOLÍMPICO BRASILEIRO 
 

DEPARTAMENTO MÉDICO 
 

FICHA DE EVOLUÇÃO MEDICA 
 

 
NOME: ______________________________________________________________________ 

MODALIDADE: _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 
 

ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

                                                                                                 

HHUUOOLL  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Através do presente, eu,_____________________________________, RG N º ____                                                   
por livre consentimento, estou aceitando participar da pesquisa ”JOGOS MUNDIAIS PARAOLÍMPICOS: 
lesões traumato-ortopédicas no desporto paraolímpico.”, realizada pelo médico Dr. Roberto Vital, 
CRMRN Nº. 1182, sob a orientação do Orientador: Prof. Dr. Maria Irany Knackfuss. Concordo em 
colaborar voluntariamente com a pesquisa e permito que o pesquisador use os dados obtidos através da 
avaliação clínica contendo uma entrevista do tipo anamnese, padronizada pelo Departamento Médico do 
Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB); exame físico para identificação do tipo de lesão ocorrida, órgãos 
afetados, localização, grau e intensidade das lesões durante a fase de treinamento e competição 
regulamentados pelo CPB, como também de exames complementares (exames de RX, Ultrasonografia, 
RM, TC), quando necessário, que serão custeados pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro. 

ESCLARECIMENTOS 
 Declaro ter sido esclarecido que: 
b) Serei submetido a avaliação clínica contendo uma entrevista do tipo anamnese, padronizada 
pelo Departamento Médico do Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB);  
c) Será realizado exame físico para identificação do tipo de lesão ocorrida, órgãos afetados, 
localização, grau e intensidade das lesões durante a fase de treinamento e competição regulamentados 
pelo CPB. 
d) Serão realizados exames complementares (exames de RX, Ultrasonografia, RM, TC), quando 
necessário, que serão custeados pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro. 
e) Fui informado sobre a metodologia a ser aplicada, e que não existe nela, métodos invasivos e 
similares, bem como de que me assiste o direito de desistência em qualquer tempo que julgar oportuno. 
f) Neste estudo, os riscos serão mínimos, tendo em vista que o critério de inclusão que os atletas 
já apresentem uma lesão previa e disponibilizaremos o tratamento necessário através do H.U.O.L e 
pelos planos de saúde e seguro de vida feitos pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro.  
g) Que os dados confidenciais envolvidos na pesquisa serão mantidos em sigilo para resguardar 
minha privacidade e caso ocorra algum dano a minha pessoa, serei indenizado de conformidade com a 
norma em uso. 
h) Haverá compromisso de publicação dos resultados, independente dos resultados.   
i) Minha participação será voluntária e isto implica que não irei receber nenhum tipo de pagamento 
para dela participar.  
 
Natal , ______/______/200. 
Assinaturas: 
 
Assinatura do Participante da Pesquisa 
ou Responsável Legal:______________________     
 
Testemunhas:_____________________________ 
Pesquisador:______________________________                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      Impressão datiloscópica 
Comitê de Ética em Pesquisa 
Hospital Universitário Onofre Lopes 
Av Nilo Peçanha 620 
Petrópolis – Telefone: (084)32153135 
Natal(RN) 

Departamento de Educação Física 
Av Salgado Filho s.n.- Lagoa Nova -
Campus Universitário 
Natal-RN 

Roberto Vital 
Rua Moura Rabelo Natal(RN) 
CEP 59064-480 
Tel(084)32349006 1904 – Aptº 600 - Candelária 
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ABSTRACT 

The development of Paralympic sport nationally and internationally has encouraged 

greater participation of disabled people to practice sports activities, requiring athletes 

increases in frequency and intensity in training and competitions, which drives even 

more, rates of trauma-orthopedic sports injuries. We aim in this descriptive study 

examining trauma-orthopedic lesions more frequent in the Paralympic athletes, their 

location in the body segments, correlating them with the sports practiced by members of 

the Brazilian Paralympic Teams. This study was conducted with 82 Paralympic athletes 

of the Brazilian Athletics, Weightlifting, Swimming, Table tennis, of both genders, 

physical disabilities, visual and intellectual, participants in the World Championships, in 

2002, and they are selected in a non-probabilistic intentional which met the inclusion 

and exclusion criteria established for the study. For clinical evaluation of trauma-

orthopedic lesions were used as tools to Handbook of the Medical Department of the 

Brazilian Paralympic Committee (the technique of observing through the clinical history - 

sports athlete / history and physical examination), interviews with athletes and exams 

trauma-orthopedic lesions when necessary. The results of the study with Paralympic 

athletes revealed the prevalence of injuries in athletics (MMII = 64.9% Column = 19.3% 

and MMSS = 15.8%), weightlifting (Column = 54.5%, upper limbs = 36, 4% and LL = 

9.1%), swimming (MMSS = 44.4% Column = 38.9% and MMII = 16.7) and table tennis 

(MMSS = 56%, and LL coluna36% = 8% ), most muscle-tendon injuries in all sports 

surveyed. The results presented allow us to conclude that in all sports Paralympic 

athletes surveyed had a prevalence of musculo-tendinous, whose location in athletics, 

lower limb injuries in weightlifting at the spine and upper limbs, swimming and tennis 

table, the upper limbs and spine.  

Keywords - Injuries, Athletic Injuries, Disabled Persons, Paralympic sport . 



40 
 

 
 

 

APÊNDICES 

 

TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS 

  

1. Roberto Vital. Hésojy Gley Pereira Vital da Silva, Marília Passos Magno e Silva, 

Roberto Bezerra Vital, Andressa da Silva, Handerson Sérgio de Araújo, Ariane 

Emerenciano da Câmara, Maria Irany Knackfuss. Análise Comparativa das Lesões 

Traumato-ortopédicas nos Atletas Paraolímpicos e Olímpicos que participaram dos 

jogos Parapan-americanos e Pan-americanos RIO 2007. Anais do 21 Congresso 

Brasileiro de Medicina do Exercício e Esporte – 7 a 9 de maio 2009. Suplemento – 

Volume 15 – N 4 – julho-agosto de 2009.  

 

2. Roberto Vital. Hésojy Gley Pereira Vital da Silva, Marília Passos Magno e Silva, 

Roberto Bezerra Vital, Andressa da Silva, Handerson Sérgio de Araújo, Ariane 

Emerenciano da Câmara, Ronnie Peterson Andrade de Souza, Maria Irany Knackfuss. 

Prevalência de Lesões Traumato-ortopédicas no Atletas Paraolímpicos da Modalidade 

de Atletismo Participantes dos Jogos Parapan-americanos RIO-2007. Anais do 21º 

Congresso Brasileiro de Medicina do Exercício e Esporte – 7 a 9 de maio 2009. 

Suplemento – Volume 15 – N 4 – julho-agosto de 2009.  


	Capa
	Folhas  Pré-textuais
	 Dissertação

