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Introdução. Diante do crescimento do esporte adaptado e organizado para a população com deficiências, notamos a 

necessidade de contribuir com evidências científicas que mais bem explorem o estado de saúde dessa população. 

Objetivos. Descrever o perfil biopsicossocial de praticantes de modalidades esportivas paralímpicas de um Centro de 

Treinamento para pessoas com deficiência que praticam esporte, a partir de variáveis detectadas pelos domínios 

biopsicossociais segundo o racional do modelo de condição e estado de saúde referenciado na Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Método. Delineamos um estudo observacional, do tipo 

transversal, descritivo e exploratório para uma amostra de conveniência composta por 69 atletas com algum tipo de 

deficiência física, sensorial (visual), intelectual ou múltipla, distribuídos em 12 modalidades paralímpicas ofertadas pelo 

Centro de Treinamento citado, que estavam inscritos no período de junho a setembro do ano de 201, no Distrito 

Federal. Realizamos a coleta de dados dos participantes do estudo, utilizando o banco de dados de cadastro de atletas 

do Centro de Treinamento, e seguindo o modelo biopsicossocial da CIF (fatores pessoais, estrutura e função do corpo, 

atividades e participação e fatores ambientais). Nossas variáveis quantitativas e qualitativas foram descritas 

respectivamente pelo valor da média ± DP e pela distribuição absoluta (n) e relativa (%) de ocorrências por classes. 

Resultados. Nos fatores pessoais, identificamos idade em anos (32,2 ± 8,9), sexo masculino (n=53, 77%), estado civil 

(solteiros, n= 38, 55%); em Estrutura e função do corpo (IMC= 23,4 ± 4,3); na Atividade e participação, com freqência de 

treino por semana (2,9 ± 0,7), participa de mais de um esporte (não, n= 60, 87%); como Fatores ambientais, ocupação 

(trabalho remunerado n= 31, 45%), e uso de tecnologia assistiva (sim, n=62, 90%). Conclusão. Este estudo mostrou que 

a amostra reflete um público de adultos jovens, predominantemente do sexo masculino, solteiros, que possuem um 

índice de massa corporal considerado dentro do padrão de normalidade. Além disso, são indivíduos que treinam com 

uma frequência de cerca de 3 vezes por semana e, em sua maioria, praticam apenas uma modalidade, trabalham e 

fazem uso tecnologia assistiva.

Descritores: Pessoas com deficiência; Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde; Esporte 
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