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Introducao: Embora a American Spinal Injury Association (ASIA) estabeleça e promova padrões de excelência para mapeamento
neurológico da lesão medular, que fornece identificação acurada da tetraplegia/paraplegia com informações apropriadas para direcionar a
tomada de decisões, tais informações ainda não são utilizadas para a classificação funcional no esporte para pessoas com deficiência

Objetivos: Fornecer uma descrição dos níveis neurológicos mapeados pelas diretrizes preconizadas pela ASIA para pessoas com lesão
medular que praticam esporte em um Centro de Treinamento do Distrito Federal, com vistas em explorar tais informações para a
Classificação Funcional do Esporte

Método: Em um estudo observacional do tipo transversal, uma amostra de conveniência (n=14) foi recrutada dentre os beneficiários que
estavam praticando modalidades esportivas oferecidas pelo Centro de Treinamento no momento da coleta (CAAE:
56846216.9.0000.0030). As zonas de preservação, de preservação parcial e de perda de todos os participantes foram identificadas pelas
recomendações da ASIA, bem como os escores dos níveis neurológicos sensoriais e motores foram registrados para os lados direito e
esquerdo do corpo dos participantes. Informações sobre a condição de saúde (Lesão Medular) e de fatores contextuais (pessoais e
ambientais) também foram registrados para caracterização da amostra. Estatística descritiva e inferências analíticas foram feitas por meio
de estatística não-paramétrica dada a distribuição não-Gaussiana das variáveis

Resultados: Obtivemos uma amostra predominantemente masculina (64,29%) que adquiriu a lesão medular principalmente completa
(AIS A, 42,86%) e por via traumática (92,86%), que aos 32,78±8,82 anos estavam praticando as modalidades esportivas de:
halterofilismo, tênis em cadeira de rodas, tênis de mesa, tiro com arco e rugbi em cadeira de rodas. Deles, apenas um tinha sequela de
tetraplegia, sem zona de preservação e zona de preservação parcial acima de T1. Os demais apresentavam paraplegia com zona de
preservação parcial variando principalmente de L3 a T2, com 5 participantes (35,71%) apresentando zona de preservação parcial abaixo
de L1 (lesão de cone medular)

Conclusão: O mapeamento dos níveis neurológicos pelas recomendações da ASIA permitiu um maior detalhamento de características
sensórios-motoras que poderiam ser aplicadas na Classificação Funcional para o Esporte praticado por pessoas com deficiência. Ainda,
na nossa amostra predominou a paralisia de membros inferiores (paraplegia) dentre os praticantes"
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