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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 
 
À diretoria da ABRC e a quem mais interessar, 
 
 
O departamento de classificação da ABRC, vem por meio desta, esclarecer sobre o processo de 

classificação do atleta Daniel Gonçalves da equipe SANTER-RJ. 

No ano de 2014 o atleta  apresentou-se com o diagnóstico de Guillan Barré e foi classificado 

durante o campeonato brasileiro por uma banca de classificadores nacionais e pela 

classificadora internacional nivel 4 Patricia Beckwith da IWRF. Apresentando a função de tronco, 

1.5 e MMSS borderline 2.0 ou 2.5( grau 2 de extensores de dedos, grau 4 de flexores de dedos 

e grau 3 de extensor de polegar) e durante a observação em quadra confirmou-se a mão 2.5 

tornando o atleta inelegivel. 

No ano mesmo ano de 2014 a equipe SANTER solicitou uma consulta para a equipe de 

classificação internacional que estava atuando durante o campeonato Big Maximus na ANDEF , 

a banca foi formada pelos classificadores : Emilie Newell( Nivel 4), Jacques Erasmos( nivel4) e 

Yvete Van Niekerk( nivel 3).  Apresentando a função de tronco, 1.5 e MMSS borderline 2.0 ou 

2.5( grau 2 de extensores de dedos, grau 4 de flexores de dedos e grau 3 de extensor de 

polegar). A banca decidiu através de testes especificos do RCR que a mão corresponderia a 

uma mão 2.0 tornando o atleta elegivel, classe 3.5. Lembrando que não houve o processo de 

classificação completado, pois não houve observação em quadra. Pode-se notar os mesmos 

valores de função de tronco e  de MMSS(grau muscular) 

No ano de 2015 o atleta foi classificado durante o campeonato brasileiro por uma banca de 

classificadores nacionais e pela classificadora internacional nivel 4 Emilie Newell. . 

Apresentando a função de tronco, 1.5 e MMSS borderline 2.0 ou 2.5( grau 2 de extensores de 

dedos, grau 4 de flexores de dedos e grau 3 de extensor de polegar) e durante a observação em 

quadra confirmou-se a mão 2.5 tornando o atleta inelegivel. Pode-se notar os mesmos valores 

de função de tronco e  de MMSS(grau muscular). 

No ano de 2015 atleta participou de um torneio europeu e foi visto por uma classificadora 

internacional nivel 4 Izabela Franzak, lembrando que não foi oficial e não tinha uma banca 

formada e também não houve o preenchimento de ficha de classificação, por e-mail ela me 



 
 

End. Legal: Rua Pereira Nunes, nº 114 - blc. 1 - apt. 902 - Vila Isabel - CEP 20511-120 - RJ 
End. Adm.: Av. Rio Branco, 120 – sl. 833 - Centro - Cep: 20040-040, RJ 

Website: www.rugbiabrc.org.br / e-mail: diretoria@rugbiabrc.org.br e/ou presidente@rugbiabrc.org.br 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY EM CADEIRA DE RODAS 
Fundada em 03 de março de 2008 - CNPJ:09.581.629/0001-47 

Medalha de Bronze no Panamericano de 2011 e 2013 
Campeão Sul Americano 2013 e 2014 

Reconhecido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB 
 Filiada a International Wheelchair Rugby Federation - IWRF 

 

 
explicou que as mãos foram consideradas 2.0 e a função de tronco 0.5 , mas o pouco que viu o 

atleta jogando ficou na dúvida, pois verificou que havia mais função de tronco em quadra. Mas a 

classe esportiva ficou em 2.5. 

No ano de 2016 o atleta foi classificado  durante o Evento Teste Rio-2016 por uma banca tipo B 

internacional composta por Jacques Erasmus(nivel 4), Paul Easton( nivel 4) e por Greg Ungerer 

chefe da classificação internacional da IWRF nivel 4. Se comparar as classificações anteriores o 

atleta apresentou( 1 de extensores de dedos, 3 de flexores de dedos e 1 de extensor de 

polegar) e função 0.5 de tronco. Mostrando visivelmente uma regressão de função muscular. 

Não deixando dúvidas com relação à pontuação da mão: 2.0 e função de tronco 0.5 mas que há 

a possibilidade de durante a observação em quadra subir para 1.0. Portanto o mesmo resultado  

da classificação na Europa. 

Após um breve relatório sobre as classificações realizadas no atleta Daniel Gonçalves, percebe-

se que não houve erro nas classificações das bancas anteriores e sim uma regressão no grau 

muscular dos músculos avaliados. Eu tive a oportunidade de acompanhar todas as 

classificações deste atleta e pude verificar que este atleta regrediu!! 

Agora faço as seguintes observações: 

A Sindrome de Guillan Barré é progressiva? Sabe-se que a SGB apresenta flacidez muscular e 

no caso do alteta Daniel ele apresenta espasticidade de MMII. A preocupação deste 

departamento é de que o diagnóstico esteja incorreto e com isso levando à mudanças futuras , 

desde mudança na classe esportiva, bem como na questão da elegibilidade.  

Portanto este departamento solicita a comprovação de diagnóstico com CID, bem como um 

relatório médico( exame neurologico clinico) e exames complementares e respaldo do 

Departamento de Saude da ABRC para análise de todas estas informações. Pois pelo que tenho 

em meus arquivos, ele foi diagnostico em 2010. E se confirmar o diagnostico de Guillan Barré 

qual o tipo, pois dependendo do tipo poderemos saber qual o prognóstico, ou seja, se haverá 

estabilização, melhora ou piora do quadro, o que interfere drasticamente na classificação deste 

atleta. 

Perante situações como dos atletas Daniel Gonçalves e Osvaldo Kleim , este departamento, 

começará exigir diagnóstico com CID, relatório médico , exames complemantares que 

comprovem o diagnóstico e bem como análise do departamento de Saude da ABRC de 



 
 

End. Legal: Rua Pereira Nunes, nº 114 - blc. 1 - apt. 902 - Vila Isabel - CEP 20511-120 - RJ 
End. Adm.: Av. Rio Branco, 120 – sl. 833 - Centro - Cep: 20040-040, RJ 

Website: www.rugbiabrc.org.br / e-mail: diretoria@rugbiabrc.org.br e/ou presidente@rugbiabrc.org.br 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY EM CADEIRA DE RODAS 
Fundada em 03 de março de 2008 - CNPJ:09.581.629/0001-47 

Medalha de Bronze no Panamericano de 2011 e 2013 
Campeão Sul Americano 2013 e 2014 

Reconhecido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB 
 Filiada a International Wheelchair Rugby Federation - IWRF 

 

 
diagnósticos que fogem do dianóstico de Lesão Medular Espinhal (LME) em futuros 

campeonatos chancelados pela ABRC, para que estes atletas possam ser classificados. Sem 

esssas comprovações o atleta NÂO será classificado. 

Espero ter esclarecido a situação acima e solicito portanto a divulgação desta nota de 

esclarecimento a todos os clubes e departamentos da ABRC, para que não haja nehuma 

especulação ou dúvidas sobre o trabalho desenvolvido pelo Departamento de Classificação da 

ABRC. 

 

Coloco-me a disposição 

 

Atenciosamente 

 

 

                    Andreia M.M.Gatti 

Coordenadora do Departamento de Classificação da ABRC 


