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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 

Representação no CONADE 

Filiada ao Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB 

 Filiada a International Wheelchair Rugby Federation - IWRF 

 

 
 

 
 

A FISIOTERAPIA NO RUGBY EM CADEIRA DE RODAS 
 
 

O Rugby em Cadeira de Rodas é uma modalidade paralímpica, de metabolismo misto, 
aeróbio e anaeróbio, criado na década de 1970, em um Centro de Reabilitação no Canadá, 
justamente para promover a prática desportiva entre pessoas com graves lesões. Em 2005, 
nos Jogos Tribute to Peace, tivemos o primeiro contato com a modalidade. A partir daí, o 
Rugby em Cadeira de Rodas não parou mais de crescer. Formou várias equipes, participou de 
vários campeonatos internacionais e hoje está entre as 08 melhores equipes do mundo que 
disputarão as Paralimpíadas RIO2016. No Brasil, a modalidade é praticada, em quase a sua 
totalidade, por atletas com lesões medulares cervicais. Neste contexto, a Fisioterapia 
Esportiva, nos dias de hoje, tem um papel fundamental que vai muito mais além da 
recuperação de lesões em tempo acelerado. Compreende um trabalho de excelência voltado 
essencialmente para a prevenção das mesmas. Para tanto, a base desse trabalho 
fundamenta-se no conhecimento individual global do atleta, da análise  biomecânica do jogo 
e do gesto esportivo, da análise da cadeira de jogo e implementos, das condições da quadra 
de jogo e de, principalmente, uma perfeita anamnese. Com base nestas análises o 
Fisioterapeuta Esportivo, poderá traçar estratégias fisioterapêuticas preventivas eficazes para 
colaborar com a redução de lesões e conseqüente melhoria do desempenho esportivo do 
atleta. 
 
Autora: Dra. Marcia Fernandes – Fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Rugby em Cadeira de 
Rodas 
 

 
 
 

 
 


