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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 

 

 
 

 
 

Preparação Física - Rugby em Cadeira de Rodas 

 

Integrante da comissão técnica nesse trabalho multidisciplinar, a preparação física tem como 

intuito inicial manter a plenitude física, seja para manter os atletas saudáveis mesmo com o 

desgaste dos treinamentos e principalmente para que possam desempenhar todos os diferentes 

tipos de estímulos de um jogo de rugby em cadeira de rodas com o máximo desempenho 

atlético. 

Para isso são utilizados testes citados na parte da fisiologia do exercício, para diagnosticar 

como cada atleta chega a seleção em cada fase de treinamento. Também é de responsabilidade 

da preparação física a prescrição de treinamento, seja em conjunto com os outros integrantes 

da comissão técnica ou até com os profissionais responsáveis pelos atletas nos clubes. 

Além de diagnosticar e prescrever exercícios a preparação física também faz um 

acompanhamento com cada atleta que é observado pela seleção que hoje são por volta de 30 

atletas. Esse acompanhamento tem como finalidade acompanhar os treinamentos de cada 

atleta e é feito a partir do contato direto com cada atleta passando a percepção subjetiva de 

esforço, tempo de sessão de treinamento e a capacidade física enfocada pelo momento de 

treinamento. A partir daí é feito um registro individual de cada atleta e feito um relatório mensal 

passado para cada atleta e profissional responsável de cada clube envolvido. 
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