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Resumo: O objetivo do presente estudo foi analisar o efeito de um programa de treinamento resistido na 

composição corporal e na percepção da qualidade de vida de um adulto com lesão medular e usuário de cadeira de 

rodas participante do projeto Fitness, do Departamento de Educação Física. Participou do estudo um homem de 

35 anos, com lesão medular (T1) e usuário de cadeira de rodas há 5 anos e 3 meses. O programa de treinamento 

resistido teve a duração de 12 semanas, com cinco sessões de treinamento por semana e 60 minutos por dia. Devido 

às limitações do participante, os exercícios realizados concentraram-se nos membros superiores. Foram realizadas 

avaliações antes e depois das 12 semanas das circunferências do pescoço, tórax normal, cintura e braços relaxados 

e da percepção da qualidade de vida por meio do instrumento WHOQOL-bref. Os resultados mostraram que após 

12 semanas de treinamento resistido houve ganhos substanciais nos dois parâmetros analisados: aumento das 

circunferências de pescoço, tronco e membros superiores e do nível de qualidade de vida percebida pelo indivíduo. 

Conclui-se que o Projeto Fitness, por intermédio dos programas de treinamento resistido visando a hipertrofia, foi 

capaz de gerar mudanças na composição corporal e na percepção da qualidade de vida após 12 semanas de 

treinamento. 
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PÚBLICO-ALVO  

O Projeto Fitness atende hoje a comunidade acadêmica da UEPG, acadêmicos dos cursos de 

graduação e pós-graduação; professores, e funcionário; e população do município de Ponta 

Grossa, de acordo com a oferta de 200 vagas. Esse ano, pela primeira vez, uma pessoa com 

lesão medular e usuário de cadeira de rodas realiza a prática de exercícios resistidos na academia 

de musculação e ginástica sob a orientação dos professores e estagiários do Projeto Fitness. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Academia de musculação e ginástica do espaço de fitness, localizada nas dependências 

esportivas do Pavilhão Didático do curso de Educação Física, no Campus de Uvaranas da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

A presente proposta se justifica por possibilitar a prática sistemática e orientada de exercícios 

físico à comunidade acadêmica e população em geral; contribuindo para uma melhor qualidade 

de vida. Além de oportunizar aos acadêmicos do curso de Bacharelado em Educação Física 

atividades que permitam a ação integradora entre teoria e prática, grupos de estudos e pesquisas.  

OBJETIVOS 

Gerais: 

Oportunizar aos acadêmicos da graduação um laboratório com atividades integradoras e análise 

dos resultados das atividades.  

Específicos:  

Análise os efeitos de um programa de treinamento resistido sobre a composição corporal e 

percepção da qualidade de vida de um participante especial do projeto Fitness. 

Apresentar diretrizes e possibilidades que norteiam a montagem de programas de exercícios 

resistidos para pessoas com lesão medular e usuária de cadeira de rodas.  

 



3 

17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

 

METODOLOGIA 

Participante: Um homem de 35 anos, iniciante no treinamento resistido, com lesão medular ao 

nível de T1 (1ª vértebra torácica) e usuário de cadeira de rodas há 5 anos e 3 meses.  

Programa de treinamento: Foram realizadas cinco sessões semanais de treinamento resistido, 

60 minutos cada, ao longo de 12 semanas. Devido às limitações do participante, os exercícios 

resistidos concentraram-se nos membros superiores e tronco. As sessões de treinamento foram 

divididas em três blocos de exercícios. O bloco A compreendia exercícios para a região das 

costas (músculos dorsais). No bloco B eram realizados exercícios para as regiões do Peito e 

Ombros (músculos peitorais e deltoides). E o bloco C foi destinado aos exercícios para os braços 

(músculos bíceps e tríceps). Em cada bloco eram realizados quatro exercícios, com 4 séries de 

15 a 20 repetições.  

O período de treinamento teve como objetivo o ganho de massa muscular por meio de 

exercícios resistidos. Tanto o volume de exercícios quanto a quantidade de séries por exercício 

tiveram como finalidade proporcionar ao praticante o máximo de adaptação neuromuscular, 

seguindo as recomendações de Fleck e Kraemer (2017) para indivíduos iniciantes. A quantidade 

alta de repetições por série (15 a 20) teve como objetivo atingir a hipertrofia muscular via 

estresse metabólico, o qual, segundo Gentil (2014), não envolve cargas excessivas, mas sim a 

manutenção do músculo sob tensão por um período mais longo, o que resulta no aumento do 

líquido muscular, acúmulo de metabólitos e demais organelas sarcoplasmáticas, e  a sinalização 

da via mTor, principal agente hipertrófico dos músculos esqueléticos.    

Variáveis analisadas: Para medir o efeito do programa de treinamento sobre a composição 

corporal foi realizada a avaliação das circunferências de pescoço, tronco e membros superiores. 

Para avaliar a QV foi aplicado um questionário da Organização Mundial da Saúde (FLECK et 

al, 2000). Ambas as avaliações foram realizadas antes e depois das 12 semanas. 

Instrumentos: As medidas de circunferência escolhidas para a análise foram: pescoço, tórax 

normal, cintura e braço relaxado. Para isso foi utilizado uma fita métrica corporal de metal de 

2m da marca Cescorf. 

Para avaliar a percepção da QV do participante foi utilizado o questionário WHOQOL-bref 

(FLECK et al., 2000). 
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Cuidados éticos: A autorização para a coleta de dados se deu pelo contato direto entre os 

pesquisadores e o participante, o qual assinou previamente ao estudo o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e Autorização par uso da imagem.  

RESULTADOS 

A partir da análise comparativa entre as avaliações pré e pós as 12 semanas de treinamento 

resistido, foi possível observar melhoras substanciais nas medidas das circunferências corporais 

e na percepção da QV. 

A tabela 1 apresenta as medidas obtidas no início e ao final do programa de treinamento. Mesmo 

que os dados não tenham sido submetidos a análises estatísticas para sustentar a significância 

dos resultados, considerando as especificidades e limitações do indivíduo em análise, é possível 

afirmar que os ganhos obtidos em todas as medidas de circunferência foi algo extremamente 

significativo. Tais ganhos se equiparam a indivíduos iniciantes com lesão medular submetidos 

a programas de treinamento resistido similares ao aplicado no presente estudo (NETO; 

GENTIL, 2011).  

Tabela 1 – Medidas de circunferência de tronco e braços pré e pós 12 semanas de treinamento no Projeto Fitness. 

Medidas Pré 12 semanas Pós 12 semanas Δ Absoluta Δ Relativa 

Pescoço 34,9 cm 35,9cm 1,0 cm 2,79% 

Tórax normal 87,0 cm 89,5 cm 2,5 cm 2,49% 

Cintura 70,5 cm 73,0 cm 3,0 cm 4,08% 

Braço Dir. relaxado 27,4 cm 28,5 cm 1,1 cm 3,86% 

Braço Esq. relaxado 26,4 cm 28,8 cm 2,4 cm 8,33% 

Legenda: Δ = Variação. 

Fonte: autoria própria. 

 

Neto e Gentil (2011) também observaram que os ganhos obtidos por indivíduos com lesão 

medular submetidos a programas de treinamento resistido excedem os aspectos estéticos. No 

estudo de revisão de literatura realizado por eles, observou-se que os exercícios resistidos foram 

positivos e favoráveis à melhora física (força, potência e capacidade cardiorrespiratória), 

funcional (mobilidade, flexibilidade, coordenação) e na diminuição das dores. Como 

consequência, há também um aumento na independência nas atividades diárias e na percepção 

da QV. 

Em relação a percepção da QV, os dados apresentados na tabela 2 mostram que todos os escores 

dos domínios que envolvem a QV apresentaram melhora após as 12 semanas de treinamento 
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resistido. Tais resultados corroboram com os achados de Vargas (2017) a qual avaliou a 

percepção da QV de praticantes de basquetebol em cadeira de rodas do estado Paraná e 

observou que, quando comparado a usuários de cadeira de rodas não praticantes de basquetebol, 

os níveis de QV eram significativamente maiores. 

Tabela 2 – Escore dos domínios do WHOQOL-bref pré e pós 12 semanas de treinamento no Projeto Fitness. 

Domínios Pré 12 semanas Pós 12 semanas 

Físico 32,14 75,00 

Psicológico 41,67 79,17 

Relações Sociais 41,67 58,33 

Ambiente 56,25 68,75 

Total 42,31 73,08 

Fonte: autoria própria. 

 

 Dentre os aspectos analisados da QV, destaca-se o salto de crescimento que o escore do domínio 

“Físico” apresentou, saindo de 34,14 para 75,00 (em um máximo de 100,0). Avaliado por meio 

do WHOQOL-bref, esse domínio compreende as facetas relacionadas a: Dor e desconforto, 

Energia e fadiga, Sono repouso, Mobilidade, Atividades da vida cotidiana, Dependência de 

medicação ou de tratamentos e Capacidade de trabalho. Considerando, que em cada uma dessas 

facetas o avaliado apresentou melhora na percepção, pode-se afirmar que o programa de 

treinamento resistido pode ser uma intervenção eficaz na melhora física e funcional da pessoa 

com lesão medular, corroborando com Neto e Gentil (2011). 

 

FOTO(S) 

Figura 1 – Participante do estudo realizando o exercício de remada baixa fechada com mãos em supinação. 

   

Legenda: Participante do estudo realizando o exercício resistido com auxílio do acadêmico Luan Campanini, 

estagiário da Coordenadoria de Desportos e Recreação e co-autor do estudo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados da presente pesquisa apontam que é possível pessoas com deficiência física, 

especificamente com lesão medular, participar das atividades envolvendo exercícios resistidos 

(força muscular) no Projeto Fitness oferecido pelo Departamento de Educação Física da UEPG. 

Ademais, é possível concluir que se o programa de treinamento resistido for devidamente 

prescrito, adaptado e supervisionado, uma pessoa com lesão medular e usuária de cadeira de 

rodas pode obter ganhos significativos no aumento do volume muscular e na melhora da QV 

realizando exercícios resistidos em ambiente de academia. 
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