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Introducao: A bocha é um desporte dos Jogos Paralímpicos que foi desenvolvido especialmente para indivíduos acometidos pela
Paralisia Cerebral (PC), apesar de poder ser praticado por atletas com outras deficiências motoras severas. Essa atividade demanda de
seus adeptos controle muscular, precisão, controle emocional, capacidade estratégica e concentração, deficientes na pessoa PC.

Objetivos: O objetivo do presente trabalho foi habilitar uma paciente com PC ao jogo de bocha, melhorando seu desempenho a partir de
condutas fisioterapêuticas e objetivos traçados pela abordagem SMART.

Método: Após avaliação funcional durante uma simulação do jogo de bocha, foram estipuladas metas para a atleta, utilizando a
abordagem SMART, avaliada posteriormente pela fórmula de Goals Attainment Scaling (GAS). Os objetivos da habilitação consistiram
em diminuir a distância entre as bochas do bolim (alvo) quando esse era colocado em Curta Distância (CD), Média Distância (MD) e
Longa Distância (LD), melhorando o desempenho da atleta com PC durante a simulação do jogo de bocha. As condutas fisioterapêuticas
foram realizadas durante 4 semanas, por 2 vezes na semana, resultando em 8 encontros. Eram realizados exercícios de propriocepção,
equilíbrio, seletividade do movimento e alcance. O atendimento era finalizado com simulação do jogo bocha, com bolim posicionado em
CD, MD e LD. Foi utilizado o teste t-student para comparação das medidas entre as distâncias das bochas ao bolim antes e depois das 4
semanas de intervenção. Considerou-se resultado significativo quando esse obtinha p<0,05.

Resultados: Após 4 semanas de intervenção, a paciente reduziu a distância média das bochas do bolim em MD de 55,16 cm para 13,25
cm (p=0,013) em LD de 80,33 cm para 21,5 cm (p=0,002) durante a simulação da bocha, sem alterações estatisticamente significativas
em CD (p=0,95). Quando avaliada as metas traçadas com a abordagem SMART pela fórmula GAS, pontuou-se 58,94, demonstrando que
os objetivos traçados foram levemente subestimados para essa atleta, uma vez que a pontuação atingida foi superior ao valor ótimo de
50, apesar da proximidade de valores.

Conclusão: A conduta fisioterapêutica proposta foi capaz de melhorar o desempenho da atleta com PC durante simulação do jogo de
bocha, diminuindo a proximidade das bolas com o bolim, e a habilitando ao esporte. Embora os objetivos traçados foram considerados
levemente subestimados, a abordagem SMART mostrou-se um instrumento aplicável e eficiente."
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