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Introdução e objetivos: O Tai Chi Chuan é uma arte marcial que se baseia
em movimentos lentos e rítmicos, concentração mental e meditação,
coordenação, consciência corporal e respiração profunda, caracterizando-se
uma abordagem não tradicional de tratamento. Esta arte pode ser praticada
por cadeirantes, apenas realizando-se movimentos com o tronco e membros
superiores. Assim, o objetivo deste trabalho foi divulgar o desenvolvimento
do Projeto de Extensão intitulado “Tai Chi Chuan para cadeirantes”,
praticado na UNOPAR.

Métodos: Estudo de relato de experiência por meio de anotações em campo
de um projeto de Tai Chi Chuan para pessoas com lesão medular e de uma
entrevista semiestruturada gravada e transcrita com os alunos e com o
professor do projeto. Foram descritas as impressões, percepções e
sentimentos em relação aos aspectos desenvolvidos nas aulas, bem como os
benefícios obtidos pelos movimentos realizados. As aulas aconteciam uma
vez por semana por uma hora, com adaptações no treino das coreografias do
Tai Chi Chuan, sendo os movimentos dos membros inferiores substituídos
pelo movimento das cadeiras de rodas O estudo foi aprovado pelo CEP da
UNOPAR, CAAE nº 0022.0.078.000-09.

Resultado: Todos os participantes eram homens, com idade entre 18 e 58
anos e média de 45 anos, mediana de 90 (20,75; 174,00) meses de tempo de
lesão medular, quanto ao tipo e nível motor da lesão foram classificados em
tetraplegia completa-C8/T1, incompleta-C6, sendo a maioria classificados em
paraplegia completa T3 a T12. Apenas um participante não era cadeirante e
para participar das aulas sentava-se em uma cadeira comum. Os alunos
relataram aspectos positivos após a realização das aulas do ponto de vista
físico, lúdico e social, porém inicialmente sentimentos de incapacidade,



dúvida e expectativa. O professor citou o desafio e a satisfação da prática e a
evolução dos alunos quanto à técnica.

Discussão e conclusão: A prática de Tai Chi Chuan pode ser agregada ao
plano terapêutico de pessoas com lesão medular e com outras disfunções
que acarretem dificuldade de locomoção multiplicando-se positivamente os
efeitos da fisioterapia. Concluiu-se que o Tai Chi Chuan promoveu benefícios
aos participantes, do ponto de vista físico, lúdico e social. Desta forma, é de
extrema valia a disseminação e incentivo da prática desta atividade por
pessoas com dificuldade de locomoção, em geral, nos serviços de saúde
pública.
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