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Introducao: Praticar atividade física adaptada é importante para a reabilitação e inserção de pessoas com deficiências na sociedade e na
melhora da qualidade de vida (QV) destes indivíduos. Os recursos de tecnologia assistiva (TA) são recursos auxiliares nas atividades
físicas e de vida diárias.

Objetivos: Comparar a percepção do nível de qualidade de vida e nível de satisfação de usuários de tecnologias assistivas, entre
participantes com sequelas de lesões neurológicas e amputações divididos em dois grupos: praticantes e não praticantes de atividade
esportiva.

Método: Estudo descritivo, transversal e quantitativo. A população do estudo compreende praticantes de basquetebol em cadeiras de
rodas dos times das cidades de Anápolis (4 atletas), Aparecida de Goiânia (12 atletas), identificados no estudo como grupo de praticantes
de esporte e 19 pacientes da Clínica de Fisioterapia da UniEVANGÉLICA, identificados como não praticantes. Todos com sequelas de
lesões neurológicas e amputações. A amostra incluiu todos indivíduos que aceitaram participar do estudo. A pesquisa foi aprovada pelo
Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário UniEVANGÉLICA, sob o número: CAAE: 68425417.9.0000.5076. A coleta de
dados foi realizada por meio do questionário de QV -WHOQOL-BREF e para avaliar a satisfação com os recursos de TA, foi empregado
o questionário QUEBEC.

Resultados: Verificou-se diferença significativa entre os dois grupos para a percepção de QV, sendo que o grupo de praticantes de
esportes teve melhores resultados em relação aos domínios físico, psicológico e social. Quanto a percepção de QV, verificou-se que 56%
dos praticantes de esportes consideram ter “muito boa” QV enquanto 5,3% de não praticantes consideram “ter muito boa” QV. Em
relação ao nível de satisfação com os recursos e serviços de TA não houve diferença significativa entre os dois grupos, em média os dois
grupos estão mais ou menos satisfeitos.

Conclusão: O estudo permitiu concluir que o nível de qualidade de vida dos praticantes de esporte é melhor que dos participantes não
praticantes e que os dois grupos não estão completamente satisfeitos com seus recursos e serviços de TA."
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