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Medalha de Bronze no Panamericano de 2011 e 2013 

Campeão Sul Americano 2013 e 2014 
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A MEDICINA ESPORTIVA NO RUGBY EM CADEIRA DE RODAS 
 

A inserção de atletas com graves lesões no cenário paralímpico brasileiro está em crescente 
ascensão. Ao mesmo tempo em que o esporte proporciona a essas pessoas uma nova 
possibilidade de prática esportiva influenciando assim  positivamente na quebra de 
paradigmas e conseqüente na melhoria de sua qualidade de vida, é também fator de muita 
preocupação por parte do Departamento  de Medicina Esportiva. Inicialmente, o Rugby em 
Cadeira de Rodas foi criado para proporcionar uma possibilidade de prática esportiva para 
pessoas com lesões importantes. Entretanto, o Rugby em Cadeira de Rodas, nos dias de hoje, 
é considerado de alto rendimento e atende pessoas com lesões raquimedulares cervicais, 
distrofias musculares progressivas, amputações congênitas entre outras patologias, desde 
que tenham uma disfunção motora severa, no mínimo em três membros e se enquadrem nas 
classes funcionais esportivas 0,5 a 3,5. Com base nesse cenário, o Departamento de Medicina 
Esportiva direciona a sua linha de atuação no pleno conhecimento do atleta e de suas 
condições clínicas, através de uma perfeita anamnese, exame físico e nos exames pré-
participação. Dentre esses exames pré-participação consideramos essenciais a análise 
completa bioquímica de sangue, urina e fezes, avaliação cardiológica, urológica, neurológica 
e das condições da saúde óssea. Mediante as informações colhidas com base nestas 
avaliações, atestamos aptidão ou não a pratica da modalidade em questão. Tais avaliações 
são indispensáveis para garantir uma prática segura da modalidade.  
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