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Introducao: Observa-se na produção científica dos fisioterapeutas uma grande quantidade de artigos científicos que empregam ensaios
clínicos randomizados na busca de compreender os efeitos de intervenção. Entretanto, poucos são os estudos que investigam outros
parâmetros como, por exemplo, a densidade da assistência (quociente do número de atendimentos pelo período de atendimento).

Objetivos: Investigar influências advindas da baixa ou alta densidade de atendimentos para habilitar ou reabilitar paratletas, buscando
compreender fatores que poderiam estar relacionados tanto à própria densidade da assistência quanto ao alcance de metas de intervenção.

Método: Estudo observacional do tipo transversal foi delineado no campo do estágio de Habilitação/Reabilitação de Pessoas com
Deficiência para o Esporte (CAAE: 56846216.9.0000.0030) para amostra de conveniência formada por 10 paratletas nas modalidades de
Bocha, Halterofilismo, Natação, Parabadminton, Tênis Adaptado e Tiro com Arco.Informações da condição de saúde e de fatores
contextuais foram colhidas para caracterização. Consideramos como densidade média de assistência, um paratleta que durante o mês (em
média 4 semanas) recebeu 2 atendimentos por semana e faltou a 1 atendimento (7 atendimentos no mês) que corresponde a uma
densidade de assistência de 0,23 atendimentos por dia (7 atendimentos/30 dias). Desta forma, separamos a amostra em baixa (<0,23, n=6)
e alta (>0,23, n=4) densidade de assistência para análises. Os fatores analisados incluem: quantidade de incapacidades relatadas e índice
GAS (GoalAttainmentScaling, adaptado transculturalmente em nosso grupo) que indica a eficiência no dimensionamento de metas de
intervenção.

Resultados: Uma amostra predominantemente formada por deficiência física (70%), de pessoas convivendo com comorbidades (60%),
jovens (24±14 anos), do sexo masculino (80%), solteiros (90%), recebendo assistência para habilitação ao esporte (70%), advindas de
regiões distantes do centro de treinamento (90%) e cursando ou detentor de nível de escolaridade fundamental e médio (80%); revelaram
que existe uma tendência de aderir com baixa densidade de assistência, os paratletas com mais incapacidades identificadas na anamnese.
Ainda, embora não exista diferença significativa, observou-se que os paratletas com maior densidade de assistência apresentavam
maiores índices avaliados pelo GAS (indicativo de superação de metas).

Conclusão: Embora a baixa ou alta densidade não tenha significativamente promovido diferenças nas variáveis investigadas, a baixa
densidade de assistência parece ser mais presente entre paratletas que relatavam maior quantidade de incapacidade. Tal evidência poderia
ser explicada pela maior chance dos paratletas mais incapacitados faltarem aos atendimentos."
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