




PRÁTICAS CORPORAIS – ATIVIDADE FÍSICA – 

ESPORTES 

 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – LIMITAÇÃO – 

POTENCIALIDADE 

 

SAÚDE 

 

QUALIDADE DE VIDA 



Discussão acadêmica, científica, política e social 

na busca da qualidade de vida; 

 

Discussão  da participação das pessoas com 

deficiência nos programas de atividade física e 

esportes como reabilitação, lazer, inclusão e 

mesmo competição; 

 

Os estudos da atividade física, saúde e  

qualidade de vida têm focado suas atenções 

principalmente na prevenção de doenças físicas e 

emocionais; 

 

Mas e as pessoas que já possuem doenças 

crônicas e ou sequelas de alguma deficiência? 

 

O TEMA DO SÉCULO 



Intervenção 
Cirúrgica 

Tratamento 
Clínico 

 Fisioterapia 

Psicologia 
Fonoaudiologia 

Terapia 
Ocupacional 

Outras Terapias 

ROTINA DE INTERVENÇÃO DA 

PESSOA  

COM DEFICIÊNCIA 



ATIVIDADE FÍSICA 

SAÚDE   

QUALIDADE DE VIDA ? 



 CONCEITOS BÁSICOS  



“Consensus Conference”, a saúde é  definida como: 

“…uma condição humana com dimensões físicas, sociais e 

psicológicas, cada uma delas caracterizada numa sequência 

com polos positivos e negativos.  

 

A BOA SAÚDE  está associada à capacidade de desfrutar a 

vida e resistir aos desafios; não é meramente a ausência de 

doença.  

 

A MÁ SAÚDE está associada à morbidade e, em caso 

extremo, à mortalidade prematura.  

SHEPHARD E BOUCHARD, 1993 

 

 

SAÚDE é um estado de completo  bem-estar físico, mental e social e 

não apenas e somente a ausência de doenças e/ou 

enfermidades.OMS, 1940 

SAÚDE 



 

  

saúde subjetiva: percepção individual sobre o seu próprio 
estado de saúde  

saúde objetiva: avaliação física realizada por médicos.  

“…não basta não estar doente para se ter 
saúde: é preciso apresentar evidências ou 
atitudes que afastem ao máximo os fatores de 
risco que possam provocar as doenças.” 
Guedes (1995)  

(SPIRDUSO, 

1984) 

(SPIRDUSO, 

1984) 



Qualidade de vida não é 

apenas uma vida sem 

doenças físicas; 
 

Qualidade de vida de uma 

pessoa com deficiência 

não está diretamente 

relacionado com o grau de 

limitação; 
 

Qualidade de vida é:  
 

Busca da felicidade e 

satisfação pessoal, em 

todos os aspectos da vida 

em um conjunto de 

equilíbrio harmonioso. 

O que é  

Qualidade de vida ? 



DIMENSÕES DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

Emocional

Profissional

SocialEspiritual

Física

Intelectual

Saúde e 
Qualidade
 de Vida

Dias da Silva in Costa, 2000 



DIMENSÃO FÍSICA 

incorpora não apenas o quadro clínico,  a 

presença ou ausência, gravidade ou 

intensidade da doença ou deficiência, 

mas também a adoção de hábitos de vida 

saudáveis e a ausência de vícios nocivos 

à saúde, tais como: sedentarismo, 

alimentação inadequada, tabagismo, 

drogas, alcoolismo, obesidade, entre 

outros;  

 



DIMENSÃO EMOCIONAL 

 lidar ou dominar as tensões emocionais, 

agressividade, passividade,  o estresse 

cotidiano, além de desenvolver e 

preservar a autoestima e motivação diante 

da vida 

 



DIMENSÃO SOCIAL 

a capacidade  de relacionar-se consigo 

mesmo, com as pessoas do seu círculo 

pessoal e profissional de forma 
equilibrada e harmoniosa; 



DIMENSÃO PROFISSIONAL 

satisfação pessoal com o trabalho, com o 

interesse em desenvolver-se 

profissionalmente, reconhecendo a sua 

capacidade e  potencialidade o seu valor 

profissional; 



DIMENSÃO INTELECTUAL 

Capacidade de desenvolver e utilizar o 

potencial criativo para solução de 

situações diversas e  compartilhar esse 

potencial com as demais pessoas ao seu 
redor; 



DIMENSÃO ESPIRITUAL 

o conjunto de valores individuais e éticos 

e também de pensamentos e atitudes 

otimistas e positivos em relação à vida. 



QUALIDADE  

DE VIDA 

É: 

SATISFAÇÃO 

a avaliação do ajuste 
entre a condição que 
se possui e a que se 
deseja, ou seja, não 
deve haver diferença 
entre as condições 

disponíveis e as 
expectativas a respeito 

das mesmas FELICIDADE 

identificação dos 
sentimentos positivos 

com relação às 
condições que se 

possui, quer seja uma 
condição específica, 

ou mesmo um conjunto 
de todas as condições 

BEM ESTAR 

significa mais que 
simplesmente a 

segurança oriunda das 
aquisições materiais,  

comodidade pessoal e   
as condições 

vivenciadas no dia a dia 
é o  relacionamento do 
indivíduo com a vida. A 

auto-estima. 



•Todo e qualquer movimento do 

corpo que demanda um aumento 

do gasto energético de reserva. 

•Atividades do cotidiano, de 

tarefas domésticas, de trabalho,  

de lazer, esportivas etc.  
(Bouchard e Shephard, 1993)  

Atividade Física 



A Pessoa com  Deficiência nos programas de 

Atividade Física e Esportes; 

 

 
Prevenção 

Reabilitação 

Competição 

Recreação e 
Lazer 



 A pessoa com deficiência deixa 

de realizar atividade física após 

seu período de reabilitação, pois 

acreditam que já tenham 

conseguido o máximo que se 

poderia fazer em termos de 

reabilitação.   



 Falta de informação acerca 

da relação entre a atividade 

física e o desenvolvimento 

da potencialidade 

 modelos de programa de 

atividade física, oferecidos 

muitas vezes, pouco se 

diferenciam do já exaustivo 

programa de reabilitação. 

POR QUE ISSO OCORRE ? 



 Os programas  apresentados,  não 

levam em consideração o  desejo e 

o  prazer desses indivíduos em 

realizar tarefas compatíveis com as 

suas condições físicas e 

emocionais; ao contrário, os 

objetivos são traçados de acordo 

com o modelo médico e não 

centrado no próprio indivíduo.  



 Num estudo realizado com pessoas com deficiência 

relacionado com a atividade física regular,  constatou-se 

modificações nos seguintes aspectos: 

 



•não só tem  influência direta sobre a saúde geral, como também  

influencia no aspecto de se sentir saudável.  

       obesidade 

       diabetes mellitus ‘ 

       câncer 

        tempo de reação,  

        taxa de colesterol,  

        na hipertensão arterial,  

        fraturas ocasionadas pela osteoporose,  

OBS: Tão importante quanto a avaliação quantitativa e objetiva do 

estado  geral de saúde do indivíduo, é, também, a avaliação subjetiva 

desse estado de saúde, pois a avaliação subjetiva é a forma da pessoa 

demonstrar a sua própria concepção de saúde e de se sentir saudável.  



 ganho significativo  de aptidão muscular, que significa o 

conjunto de capacidades como força muscular, resistência 

muscular localizada e flexibilidade.  

 A melhoria dessa aptidão muscular concorre naturalmente para 

a diminuição das limitações físicas, pois, com o ganho de força, 

resistência, flexibilidade, equilíbrio e outras habilidades físicas, 

o participante se torna mais apto à realização de suas tarefas 

cotidianas.  



  

 A vitalidade  não diz respeito à apenas, ao aspecto físico, mas 

também à disposição para executar qualquer tarefa;  “sentir-se cansado” 

nem sempre corresponde a “estar cansado”, mas pode significar 

também um desânimo, uma indisposição, uma apatia, enfim, um estado 

de espírito, que está, mais uma vez,  também  relacionado diretamente 

com o aspecto emocional. 

 

 

 A atividade física regular contribuiu de maneira significativa para 

uma maior aquisição da capacidade física no que diz respeito à sua 

resistência aeróbia geral  e melhora nas habilidades motoras, tais como: 

coordenação, equilíbrio, ritmo entre outras.  

 



 reconhecer suas 

capacidades e suas 

limitações 

senso de realização 

     auto-eficácia 

     estado de humor  

     stress e ansiedade 

 IMEDIATOS 

    bem-estar 

     saúde percebida 

     satisfação com a      

vida  

     auto-estima     

     senso de controle 

     autoconfiança e  

segurança  

     perseverança  

     independência  

     depressão e ansiedade 

 A LONGO PRAZO 



REDUÇÃO DO ESTRESSE OU ANSIEDADE E DEPRESSÃO,   

SAÚDE MENTAL, neste caso, não está correlacionada com distúrbio mental, 

mas está intimamente ligada com o juízo de valores que o indivíduo faz a seu 

próprio respeito e à sua melhor capacidade de poder vislumbrar e projetar um 

futuro. Um futuro, se não livre da deficiência e suas sequelas, mas com 

condições de conviver com as limitações, lançando mão de todo o potencial a 

ser desenvolvido e ampliando seus horizontes de possibilidades apesar dos 

impedimentos motores, e/ou sensoriais. 

 



    integração  e participação social  desenvolvimento de novas 

amizades 

 

 

   ampliação da rede social  manutenção do papel social e 

aquisição de novos   papéis atividades integracionais 

  

    habilidades sociais 

    integração social e cultural 

  



  Limitação não significa Impossibilidade; 
 

 A atividade física, não significa a panacéia para a cura de todos os males 

físicos e psicológicos ; 
 

 Propicia a mudança de atitude e  comportamento na conscientização de 

que a busca de  melhor qualidade de vida é ainda possível; 
 

 Um  programa de atividade física deve adaptar-se à realidade pessoal do 

seu praticante e não à realidade de quem o institui; 
 

 Interação social, propiciada pela atividade física, vai além do estar com, 

mas, principalmente, em realizar com. 



 A atividade física possibilita  o indivíduo com deficiência  voltar-se para si , 

preocupar-se consigo e com o seu bem estar pessoal; 
 

  Redescobrir que pode ser  capaz de cuidar de si próprio; 
 

Assumir compromissos,  ir além dos processos de reabilitação 

convencional; 
 

Traz consigo não somente a busca da melhor condição física, ou a vitória; 

  

Pode representar uma quebra das barreiras com o seu eu próprio,  

integração consigo mesmo; 
 

O sentimento de liberdade, de autonomia e de independência; 



 

Se, por um lado, nós profissionais e cientistas,  buscamos, através dos 

métodos científicos, avaliar as condições objetivas da qualidade de vida, da 

saúde da condição física ou atlética, do alívio de problemas emocionais tais 

como humor, ansiedade ou  depressão nos seus aspectos biológicos e 

psicológicos;  

 

 por outro, os participantes, através de suas próprias percepções, sentem 

e expressam essas alterações no seu próprio corpo;  

A Atividade Física e Práticas Corporais na 

Vida da Pessoa com Deficiência 



 Se, para nós, profissionais e cientistas, melhorar a 

capacidade funcional, as condições gerais de saúde, sentir-se 

menos cansado, minimizar as dores, apresentar menos 

agressividade,  representam dados estatísticos; 

 

 Para os participantes significam mudanças pessoais 

importantíssimas, pois representa um novo horizonte, uma 

nova forma de enfrentar a vida e conviver com suas 

limitações; 

 

 Podem perceber que já não possuem somente deficiência, 

que a hemiplegia, a paraplegia, a cegueira, surdez ou 

qualquer seqüela; não fazem deles “meio homem”, mas, um 

ser completo com várias potencialidades a serem 

desenvolvidas 



OBRIGADO! 
 

Prof. Dr. Alberto Martins da Costa 

Coordenador Geral da APB 

E-mail: amcosta@cpb.org.br 

Tel: (61) 30313030 

Cel: (34) 9119 6868 

mailto:amcosta@cpb.org.br




O QUE É O ESPORTE PARALÍMPICO? 

 

ESPORTE DE ALTO-RENDIMENTO PARA ATLETAS COM 

DEFICIÊNCIAS 

 

QUE ÁREAS DE DEFICIÊNCIA PARTICIPAM DO ESPORTE 

PARALÍMPICO? 

 

DEFICIÊNCIA  VISUAL, DEFICIÊNCIA DE FORÇA 

MUSCULAR, AMPLITUDE DE MOVIMENTO, AMPUTADOS, 

BAIXA ESTATURA, COM DIFERENÇA DE COMPRIMENTO 

NOS MEMBROS INFERIORES E/OU SUPERIORES 

HIPERTONIA, ATAXIA, ATETOSE E DEFICIENTES 

INTELECTUAIS  

 

COMO SE CLASSIFICAM AS MODALIDADES? 

 

ESPORTES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 



ONDE SE BUSCA O FUTURO ATLETA 

PARALÍMPICO? 

 

• CLINICAS DE REABILITAÇÃO 

• ESCOLAS ESPECIALIZADAS 

• ASSOCIAÇÕES REGIONAIS 

(MUNICIPAIS, CLUBES) 

 

QUAIS AS  BARREIRAS ENCONTRADAS? 

 

• PELOS ATLETAS 

• PELAS ASSOCIAÇÕES 

REGIONAIS/CLUBES E  

      ENTIDADES NACIONAIS 

 



VALORES 

PARALÍMPICOS: 

2. DETERMINAÇÃO  

1. CORAGEM 

3. IGUALDADE 

4. INSPIRAÇÃO 



1. CORAGEM 

PARA  

TENTAR 



 CORAGEM: engloba o 

espírito único do atleta 

paralímpico, que busca  

realizar o que o público em 

geral considera inesperado 

ou impossível, mas  que o 

atleta reconhece como uma 

verdade real e possível. 



2. DETERMINAÇÃO 

PARA NÃO  

DESISTIR  



DETERMINAÇÃO: É a 

capacidade que o atletas 

paralímpicos demonstram na 

busca do limite máximo de sua 

potencialidade e de suas 

habilidades físicas 



3. IGUALDADE 

DE  

OPORTUNIDADES 



IGUALDADE: O Esporte Paralímpico 

atua como agente de mudanças e 

transformação como instrumento para a 

quebra de barreiras sociais, 

discriminação e preconceitos para com 

a pessoa com deficiência. 



4. INSPIRAÇÃO 

PARA 

SUPERAR 

BARREIRAS 



INSPIRAÇÃO: O intenso sentimento 

pessoal nasce a partir das 

realizações e história de vida do 

atleta paralímpico,  refletindo e 

aplicando este espírito na sua vida 

pessoal. 

. 







CORRIDA 



SALTO E LANÇAMENTO 



CORRIDA DE FUNDO DV 



CORRIDA AMPUTADO 









A Paracanoagem será incluída nos Jogos Paralímpicos, pela primeira vez, no Rio de Janeiro 
em 2016. 
O esporte é exatamente igual ao dos atletas da canoagem convencional, permitindo que as 
pessoas com deficiência física de todos os níveis possam apreciar o esporte. 
O sistema de classificação é baseada na capacidade funcional dos atletas quando se trata de 
força de remar e aplicando força  no final da canoa ou no assento para impulsionar o 
mesmo. 
Existem atualmente oito eventos diferentes, e, na medida que o desporto continua a 
crescer, mais eventos serão considerados. 
A Paracanoagem é regida pela Federação Internacional de Canoagem (ICF). 

PARACANOAGEM 



CICLISMO 

Os atletas paralisados cerebrais, deficientes visuais, amputados e lesionados 

medulares podem competir individualmente ou por equipe. Os atletas paralisados 

cerebrais usam triciclos ou bicicletas convencionais. Já o ciclista deficiente visual 

compete em uma bicicleta dupla, chamada de tandem – um piloto ajuda a pedalar no 

banco da frente, esse piloto pode ser um atleta olímpico profissional, desde que 

esteja  sem competir oficialmente a pelo menos dois anos. Já os usuários de cadeiras 

de rodas usam a handcycling e pedalam com as mãos. As provas disputadas são: 

Velódromo (Perseguição Individual 4 KM e a Prova do KM) Estrada (Contra Relógio e 

Resistência). 

   





TRICICLO E TANDEM 



HANDCYCLING 





FUTEBOL DE 5 

Só podem participar os atletas com deficiência visual (cegos), com exceção do 

goleiro, que enxerga normalmente. Cada equipe é formada por cinco jogadores. A 

bola tem guizos que servem para orientar os atletas durante a partida. Os atletas 

jogam ainda com vendas nos olhos e tocarem na venda, o árbitro marca falta. Há 

ainda o guia (chamador) que pode ficar atrás do gol e tem a função de orientar os 

jogadores, dizendo a eles onde devem se posicionar e para onde devem chutar. Os 

jogos são disputados em ginásios ou em quadras externas de grama sintética. 

   











GOALBALL 







HIPISMO 

O hipismo é um dos esportes mais recomendados para a reabilitação física e social 

para pessoas com qualquer deficiência. No esporte Paralímpico a areia deve ser mais 

compacta oferecendo uma maior segurança para os competidores. O local deve 

possuir uma rampa de acesso para os cavaleiros manterem seus cavalos. Além disso, 

deve haver uma sinalização sonora para orientar o atleta deficiente visual.  

   



HIPISMO 









NATAÇÃO 

Competem atletas com todos os tipos de deficiência, física e visual. Os atletas são 

divididos em classes funcionais de acordo com o grau de comprometimento da lesão. 

A largada pode ser feita dentro da água para atletas que não se mantêm em pé no 

bloco de saída. Nas viradas e chegadas os atletas com deficientes visuais recebem um 

aviso, através de um bastão com ponta de espuma, de que estão chegando. 
 

Assim como no atletismo, na natação podem também competir atletas com 

deficiência intelectual que estão retornando para o Programa de Verão dos Jogos 

Paralímpicos, porém apenas em algumas provas. 

 

   









REMO 





RUGBI EM CADEIRA DE RODAS 











TIRO COM ARCO 





TIRO ESPORTIVO 
















