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RESUMO 

 
Nos últimos anos a atenção com as pessoas portadoras de deficiência física (cadeirantes) está se 

tornando mais evidente. Aos poucos os deficientes físicos tem ocupado o seu espaço na sociedade 

como também estão garantindo seus direitos como: trabalho, cultura, lazer e esporte. As academias 

vem crescendo no sentido de adaptar espaços, incluindo nos exercícios atividades que os 

cadeirantes conseguem exercer e ainda há, um número pequeno de academias que tem 

acessibilidade aos cadeirantes, assim como também a falta de profissionais qualificados. Em alguns 

Estados já existem as academias híbridas que estão auxiliando na qualidade de vida, devido ao 

acesso ao ar livre, na interação com outros cadeirantes, e a segurança que os aparelhos dão aos 

cadeirantes. O presente artigo foi desenvolvido a partir de revisão de literatura, onde os dados foram 

retirados de artigos publicados, revistas, livros e pesquisa na internet. A importância da atividade 

física na vida do cadeirante é muito grande, pois aumenta a sua auto estima, o bem estar físico e 

mental, ajuda na integração das pessoas na sociedade, proporcionando hábitos mais saudáveis. O 

objetivo desse trabalho é mostrar para o cadeirante a importância da prática de exercícios físicos, 

mostrando seus benefícios e da importância da inclusão na sociedade como cidadãos. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A eficácia da Atividade Física para a promoção da saúde e bem-estar para 

cadeirantes é enorme. Prevenindo as enfermidades secundárias à deficiência e 

ainda promovendo a integração social, levando o indivíduo a descobrir que é 

possível, apesar das limitações físicas, ter uma vida normal e saudável. 

A Atividade Física há muito tempo vem alcançando seu lugar em nossa 

sociedade, sendo de grande importância para o desenvolvimento motor e 

psicológico de cada indivíduo, assim melhorando sua qualidade de vida e 

prevenindo doenças crônico-degenerativas e ajudando no combate ao  

sedentarismo, principalmente nos deficientes físicos que possuem sua mobilidade 

reduzida, o que vem a dificultar sua interação com os demais praticantes de 

atividades físicas. 

Diante as dificuldades encontradas pelos deficientes físicos na prática de 

atividades físicas faz-se necessário tanto criar como adaptar exercícios. 

A musculação vem sendo indicada por psicólogos por ser um tipo de  

atividade que aumenta a autoestima fazendo com que os praticantes sintam prazer e 

sejam mais motivados (1). 

Halteres, anilhas, elásticos, barras e polias, são aparelhos em que os 

professores podem utilizar para trabalhar não só na musculação como também no 

treinamento funcional. Além do treino de braços, que é primordial para o cadeirante, 

deve-se focar também no treino de fortalecimento dos músculos do tronco (2). 

Antes de periodizar o treino, deve-se fazer uma avaliação do indivíduo 

identificando os fatores limitantes do movimento, como mobilidade, equilíbrio e 

resistência, força. 

O corpo humano é como uma máquina, que precisa sempre estar em 

movimento para que não sofra alguns desgastes. E por isso a Atividade Física é de 

suma importância para a continuação do funcionamento da máquina e seu 

rendimento, assim respeitando seus limites e suas limitações. 

A falta de atividade provoca encurtamento das fibras musculares e dos 

tendões. A ausência de contração voluntária da lesão medular faz com que o retorno 

do sangue do coração seja uma complicação grave devendo o cadeirante deixar as 

pernas elevadas após o treino. Ambientes não muito quentes e nem muito frios 



ajudam na regulação térmica, já que cadeirante tem uma maior facilidade de entrar 

em estado de hipotermia e hipertermia (2). 

Quanto menos peso o cadeirante tiver, melhor será a sua mobilidade, e sua 

independência, pois vai ficar mais fácil para ele sair da cadeira sozinho e sentar 

numa cama, ou entrar no carro (3). 

Nota-se a exclusão presente nas academias, e a inclusão bem lenta dessas 

pessoas devido a falta de acessibilidade e a falta de uma especialização dos 

profissionais. 

Este estudo caracteriza-se em revisão de literatura, de onde os dados foram 

retirados de artigos publicados, revistas, livros e pesquisas na internet. Com o intuito 

de demonstrar a importância da Atividade Física para os cadeirantes. 

A seguir, serão abordados inicialmente o conceito de deficiência física  

motora, o conhecimento das Atividades Físicas Adaptadas e os benefícios dos 

exercícios para os cadeirantes. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 
 

Conceito de deficiência física motora 

 
 

As deficiências podem ser de origem articular, muscular, óssea, atingindo 

várias áreas motoras. Podendo ser de caráter congênito ou adquirido. Este tipo de 

deficiência pode vir de lesões neurológicas, má formação, ortopédicas e 

neuromusculares. 

A origem dessas deficiências pode ser adquiridas em acidentes de trânsito, 

poliomielite, acidentes de trabalho, violência urbana como tiros, entre outras (4). 

Para Diehl (5) A deficiência física pode ser definida como comprometimento 

que dificulta a execução dos padrões motores, assim como, caminhar, pular, correr, 

movimentos que estabilizam o corpo. 

Existem vários tipos de deficiência motora, tais como, monoplegia (paralisia 

em um membro do corpo); hemiplegia (paralisia na metade do corpo); paraplegia 

(paralisia da cintura para baixo); tetraplegia (paralisia do pescoço para baixo); 

amputado (falta de um membro do corpo), e também causada por outros tipos de 

lesões traumáticas como a lesão espinal medular que podem resultar de um estado 

de paralisia dos membros, também doenças congênitas e condições análogas como 



a paralisia cerebral que resulta em uma lesão no cérebro na fase de 

desenvolvimento embrionário, onde leva à diminuição do controle muscular. Existem 

vários sintomas relacionados à perturbação complexa, como, alteração da função 

neuromuscular com deficits sensoriais (audição, visão, fala, etc) ou não; dificuldades 

de aprendizagem com deficit. 

A distrofia muscular que é uma doença genética em que os genes das 

proteínas musculares estão danificados, a esclerose múltipla em que a mielina 

corrói, tornando as fibras nervosas incapazes de enviar sinais a partir do sistema 

nervoso central para os músculos do corpo. A espinha bífida que é a condição 

congênita em que a espinha não consegue fechar adequadamente durante o 

primeiro mês de gravidez. E a Doença de Lou Gehrig’s (ELA) que é uma doença 

degenerativa que impede os neurônios de enviar impulsos para os músculos. 

 
Atividades físicas adaptadas 

 
 

O simples fato de terem que sair de casa já é um desafio para os cadeirantes, 

infelizmente as cidades não tem uma estrutura adequada para que eles possam 

circular com ou sem ajuda de outra pessoa. 

As dificuldades que os cadeirantes sentem são grandes, tanto na falta de 

transporte, calçadas e outros espaços. Os acessos que ele têm a clubes, academias 

ainda é muito limitado. 

O profissional deve buscar sempre novos métodos e conteúdos, para um 

melhor atendimento, com aparelhos específicos e uma maior acessibilidade para os 

deficientes físicos se sentirem mais confiantes e mais motivados (6). Os cadeirantes 

tendem a ser mais sedentários, apresentando a necessidade de praticar algum tipo 

de atividade, para isso é necessário a adaptação. Portanto a ajuda dos familiares e 

amigos é muito importante para que eles possam ter um estilo de vida mais ativo. 

A Atividade Física Adaptada ajuda na sua integração social, no estímulo, a 

qualidade de vida e na prevenção de complicações futuras (7). 

Têm-se de adaptar a atividade física conforme a realidade da pessoa, para 

que os movimentos sejam executados de forma correta, para depois treinar com 

cargas, sem pressa e de forma suave. 

Existe uma gama de atividades e ̸ ou exercícios físicos, esportivo que podem 

ser adaptados para os cadeirantes, respeitando suas limitações. 



Vela, tiro, natação, musculação, são algumas modalidades que podem ser 

praticados pelos cadeirantes. 

Hoje em dia já existem equipamentos adaptados na musculação para os 

cadeirantes como a bicicleta que em vez de pedalar com as pernas e os pés, 

utilizam-se as mãos e os braços para a realização do exercício (8) 

Com relação às atividades físicas, são vários os tipos de exercícios que os 

cadeirantes podem praticar, a partir de diferentes atividades ou esportes. 

Treinos de Resistência: podem ser usados pesos leves, elásticos ou 

movimentos repetidos. Essa modalidade aumenta a vascularização no local e 

fortalece os músculos (9). 

Treinos aeróbicos: Conforme seu nível de mobilidade reduzida, as atividades 

aeróbicas podem ser utilizadas, o que favorece o aumento da resistência 

cardiovascular (9). 

Treinos de Força: em sua vez, os treinos de força aumentam o volume 

muscular e a força disponível na musculatura. Na própria cadeira pode-se utilizar 

pesos para desenvolver os treinos de força. A utilização dos braços da cadeira como 

plataforma é um tipo muito comum de exercício de força (9). 

 
 

Academia Híbrida 

 
Os equipamentos híbridos são inovações na área da atividade física, 

proporcionando a inclusão ente às pessoas com ou sem deficiência, praticadas ao ar 

livre, promovem a qualidade de vida. 

A puxada alta híbrida, torre de bicicleta híbrida, bíceps híbrido, gira gira para 

cadeirantes são alguns dos equipamentos que a academia ao ar livre proporciona 

para seus usuários. São aparelhos específicos com qualidade do INMETRO, que 

garante a segurança e a eficácia dos movimentos e com conforto, uma vez que são 

fabricados com material resistente com rampas e emborrachamentos. 

Muitos cadeirantes não frequentam uma academia fechada por muitas vezes 

não terem acesso ou até mesmo por se sentirem envergonhados e, neste caso a 

possibilidade da academia aberta possibilita até mesmo a independência ao acesso 

a esses equipamentos e não apresentarem obstáculos (10). 



Benefícios dos exercícios para os cadeirantes 

 
 

A melhor forma de deixarmos de lado o sedentarismo é praticando alguma 

atividade física, mesmo que sua mobilidade seja reduzida, o essencial é 

movimentar-se. Os benefícios são tantos que se torna obrigatória a prática de 

exercícios físicos para uma vida saudável, sem estresse, sem fadigas, longe de uma 

possível depressão (8). 

As atividades geram benefícios para os cadeirantes como a autoestima, 

autoimagem, a sua integração total bem como ampliações de suas respostas 

motrizes e a prevenção de deficiências secundárias (11). 

Além de ter sua independência, o cadeirante adquiri mais resistência, 

agilidade, equilíbrio, força muscular, coordenação motora. E internamente melhora 

seu sistema respiratório, circulatório, digestório, excretor e até mesmo o reprodutor. 

Torna-se mais confiante em realizar as atividades (8). 

A musculação beneficia aos deficientes um aumento de massa muscular, 

massa óssea, fortalece ligamentos e tendões e reduz a gordura corporal. A ajuda do 

profissional é de suma importância, pois na maioria dos exercícios necessita-se de 

uma adaptação dentro da particularidade, da individualidade e da necessidade de 

cada um (12). 

 
 

CONCLUSÃO 

 
Percebemos no presente estudo a dificuldade que a população, com algum 

tipo de deficiência física, possui em quebrar barreiras arquitetônicas e de se 

incluírem no espaço que é de direito de todo cidadão. Com isso os deficientes se 

sentem presos nas casas por falta de oportunidade e acesso as academias. 

Com a chegada das academias ao ar livre possibilitou que os cadeirantes 

possam sair de suas casas e se exercitarem com conforto e segurança. Infelizmente 

isso não é possível pra todos e, em geral essa população apresenta depressões e 

baixa autoestima. Com isso dá-se a importância dos exercícios físicos na vida dos 

cadeirantes para uma melhora do bem-estar físico e mental. 
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