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Introducao: Embora o WHODAS tenha sido proposto como um instrumento genérico de avaliação da incapacidade desenvolvido pela
OMS – Organização Mundial da Saúde para fornecer um método padronizado de mensuração da saúde e incapacidade aplicável
transculturalmente, ainda não estão disponíveis informações que caracterizem as pessoas com lesão medular que praticam esporte.

Objetivos: Explorar os níveis de incapacidade por domínios avaliados pelo WHODAS 2.0 adaptado transculturalmente para o português
falado no Brasil, identificando associações dessa informação para pessoas com lesão medular que praticam esporte.

Método: Delineamos um estudo observacional do tipo transversal com abordagem descritivo-exploratória para uma amostra de
conveniência (n=14) recrutada a partir de 25 beneficiários de um programa de esporte para pessoas com deficiência de um Centro de
Treinamento no Distrito Federal (CAAE: 56846216.9.0000.0030). Os participantes foram entrevistados para caracterização da amostra e
identificação dos níveis de incapacidade por obtenção do escore por simples somatória conforme recomendado pela OMS no manual
WHODAS 2.0 (versão brasileira). Ao final, o escore por simples somatória foi processado em porcentagem do escore máximo possível
de ser obtido por domínio. Variáveis quantitativas e qualitativas da condição de saúde (Lesão Medular), bem como dos fatores
contextuais e determinantes do estado de saúde foram processados por estatísticas descritiva, seguida por inferências analíticas que
exploraram possíveis associações entre as variáveis coletadas por meio de testes de correlação estatística.

Resultados: Traumatismo raquimedular (92,86%) prevaleceu em amostra masculina (64,29%) e de adultos (32,2±7,3 anos). Eles
praticavam: Tiro com Arco, Halterofilismo, Rúgbi em Cadeira de Rodas, Tênis em cadeira de rodas e Tênis de mesa. Com exceção da
única tetraplegia, todos eram paraplégicos com lesão completa (42,86%) ou incompleta (57,14%). Os domínios (D1– cognição, D2–
mobilidade, D3– autocuidado, D4– relações interpessoais, D5 – atividades de vida e D6 – participação) variaram entre escores
apontando de 15% a 100%, destacando funcionalidade no D3 e incapacidade no D5. Associações significativas foram observadas nas
variáveis idade, escolaridade e completude da lesão com D2 e D4.

Conclusão: Conclui-se que pessoas com lesão medular que praticam esportes possuem potencialidades no autocuidado e fragilidades nas
atividades de vida diária. Além disso, fatores pessoais como idade e escolaridade, bem como características da condição de saúde como
completude da lesão, se associam com os domínios da mobilidade e relações interpessoais."
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