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Introducao: Dimensionar metas de intervenção é habilidade desejável em fisioterapeutas no exercício da sua profissão. Em particular,
nas intervenções para habilitar ou reabilitar pessoas com deficiência para o esporte, saber estimar alcance de metas na premissa do tempo
parece impactar positivamente no desempenho do paratleta

Objetivos: Verificar se informações obtidas na avaliação prévia à intervenção para habilitar ou reabilitar pessoas com deficiência para o
esporte poderiam estar associadas ao dimensionamento de metas por estudantes finalizando o curso de fisioterapia

Método: Um estudo observacional do tipo transversal foi delineado no campo do estágio de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com
Deficiência para o Esporte (CAAE: 82972117.7.0000.8093) para uma amostra de conveniência formada por 10 paratletas nas
modalidades de Bocha, Halterofilismo, Natação, Parabadminton, Tênis Adaptado e Tiro com Arco. Logo quando foram admitidos no
serviço, por meio de anamnese, informações da condição de saúde e de fatores contextuais (pessoais e ambientais) foram colhidas para
caracterização da amostra. A amostra foi separada pela quantidade de incapacidades relatadas e identificadas na anamnese, definindo um
grupo de paratletas com até 5 incapacidades (n=5) e outro com mais de 5 (n=5). A densidade de assistência (número de
atendimentos/período) e o índice GAS (Goal Attainment Scaling, adaptado transculturalmente em nosso grupo) foram as medidas de
desfecho principais escolhidas. Estatística não-paramétrica foi escolhida dado o comportamento não-Gaussiano da distribuição na
maioria das variáveis.

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 quando na anamnese são relatadas mais de 5 incapacidades, os estudantes tendem a estabelecer metas significativamente
sobrestimadas (GAS< 50), evidenciando uma correlação inversa forte (Spearman r = -0,7951) e significativa (p=0,0082) entre o número
de incapacidades relatadas e o índice de dimensionamento de metas gerado pelo GAS.

Conclusão: Ao que parece, quanto mais incapacidades são relatadas por paratletas, mais desafiadoras são as metas estabelecidas pelos
estudantes de fisioterapia, o que poderia explicar os baixos índices de dimensionamento do cumprimento de metas que revelam metas
acima da capacidade de alcance delas pelos paratletas no período avaliado."
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