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Introdução
A atividade física, segundo a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, é “qualquer mo-

vimento como resultado de contração muscular esquelética que aumente o gasto energético acima do 
repouso e não necessariamente a prática desportiva” (LAZZOLI, et al., 1998, p.107). 

Todas as formas de atividade física podem promover benefícios à saúde, se realizadas regu-
larmente e com duração e intensidade suficientes (WHO, 2018). Ela pode e deve ser integrada aos am-
bientes em que as pessoas vivem, trabalham e se divertem. Esporte e lazer, por exemplo, podem ajudar a 
promover a atividade física para pessoas de todas as idades e habilidades (WHO, 2018).

A atividade física é recomendada para todas as idades, e é importante que se crie o hábito e o 
interesse da prática da atividade física por crianças e adolescentes. Recomenda-se que crianças e adolescen-
tes de 5 a 17 anos realizem 60 minutos ou mais de atividade física de intensidade moderada a vigorosa por 
dia (PHYSICAL ACTIVITY GUIDELINES FOR AMERICANS, 2008; WHO, 2010).  No entanto, 3 
em cada 4 adolescentes de 11 a 17 anos, não seguem as recomendações mundiais de atividade física esta-
belecidas pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2018). 

É importante que crianças e adolescentes com deficiência tenham participação em atividade 
física, lazer e esportes, pois a atividade física regular é essencial para manter a força muscular, estrutura 
articular, otimizar o funcionamento físico e melhorar o bem-estar geral, além de retardar declínio funcional 
e reverter o descondicionamento causado pela mobilidade reduzida (MURPHY; CARBONE, 2008).

Estudos apontaram que a atividade física realizada por crianças e adolescentes com deficiência 
física, do tipo paralisia cerebral, promove benefícios na saúde, qualidade de vida, participação e sociali-
zação, conforme verificado em estudos de revisão (PAIVA et al., 2010; SOUSA; TEIXEIRA-ARROYO, 
2012). Além disso, a atividade física habitual está relacionada ao grau de capacidade motora das crianças 
com paralisia cerebral (KEAWUTAN et al., 2014).

A participação de crianças e adolescentes com deficiência em atividades físicas está relacio-
nada a fatores psicológicos, ambientais e ao nível de função motora (LI et al., 2016). As pessoas com pa-
ralisia cerebral devem ter níveis mais elevados de atividade física do que a população em geral, devido ao 
quadro clínico, os quais apresentam redução da mobilidade, espasticidade, entre outros fatores (PAIVA, 
et al., 2010). Quando comparadas com crianças e adolescentes sem deficiência, as crianças e adolescentes 
com paralisia cerebral apresentam significativamente menor nível de atividade física (ZWIER et al., 2010; 
CARLON et al., 2012). 
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Arbour-Nicitopoulus et al. (2018) encontraram, em sua revisão, que programas inclusivos de 
atividade física fora do ambiente escolar são importantes para habilidades sociais e relacionamentos, para 
o desenvolvimento de habilidades físicas e bem-estar psicológico de crianças e adolescentes com deficiên-
cia física, além de terem garantida a participação em atividade física como diversão, treinamento ou mes-
mo suporte. Os programas inclusivos envolviam centros de recreação, centros aquáticos, acampamentos 
residenciais de verão, centros pós período escolar e clubes esportivos, e dispunham de adaptações para as 
pessoas com deficiência participarem das atividades dos programas (ARBOUR-NICITOPOULUS et al., 
2018).

A prática de atividades esportivas durante a adolescência contribui para atividade física de 
lazer na vida adulta (ALVES et al., 2005). Com isso, além de ser importante priorizar a atividade física no 
cotidiano, é necessário valorizar a Educação Física escolar e estimular a prática de atividade física por toda 
a vida (LAZZOLI, et al., 1998). A qualidade de uma Educação Física e ambientes escolares de suporte 
podem fornecer condições para estilos de vida saudáveis e ativos de longa duração (WHO, 2018).

Para os adultos a partir de 18 anos, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é a 
prática de 150 minutos de atividade física moderada durante a semana (WHO, 2010), sendo, no mínimo, 
30 minutos por cinco dias da semana (HASKELL et al., 2007). Mundialmente, 23% dos adultos e 81% 
dos adolescentes com idade entre 11 e 17 anos, não seguem as recomendações diárias de atividade física 
(WHO, 2018).

Ao comparar adultos com e sem deficiência física, Ryan et al. (2014) encontraram que, cerca 
de 75% dos adultos com paralisia cerebral não atendem às diretrizes de atividade física, além de gastarem 
menos tempo em atividade física, gastam mais tempo em comportamentos sedentários que seus pares sem 
deficiência.

Interdonato e Greguol (2012) afirmaram que é importante que pessoas com deficiência pra-
tiquem atividade física, a fim de manter a saúde e melhorar a qualidade de vida. Mesmo assim, as pessoas 
com deficiência não têm oportunidades de acesso aos programas oferecidos para pessoas sem deficiência, 
e ainda se percebe “grande tendência desta população ao isolamento social e a não participação em ativi-
dades promovidas com o objetivo de aprimoramento da saúde e qualidade de vida, tais como programas 
de atividades físicas” (SERON, et al., 2012, p.231). Isso se confirma na pesquisa Seron, Arruda e Greguol 
(2015), que apontaram que a adesão da população quanto à prática de atividade física regular é pequena, 
e menor ainda quando se trata das pessoas com deficiência.

Embora seja indicada a prática regular de atividade física, meninas, mulheres, idosos, pessoas 
de posição socioeconômica baixa, pessoas com deficiências e doenças crônicas, populações marginalizadas, 
indígenas e moradores da zona rural geralmente têm menos acesso a espaços e lugares seguros, acessíveis e 
adequados para que sejam fisicamente ativos (WHO, 2018).

Buffart et al. (2008) encontraram que 35 entre 51 participantes com mielomeningocele, com 
idade entre 16 e 30 anos, realizavam, em média, 30 minutos de atividades esportivas por dia, e os princi-
pais motivos foram diversão, melhora da aptidão, saúde, contatos sociais e razões estéticas.
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Objetivo
Verificar o nível de atividade física de crianças, adolescentes e adultos com deficiência física.

Método
Este estudo faz parte de uma pesquisa de doutorado, a qual teve seu projeto submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências do Campus de Marília da Unesp, e 
aprovado com o parecer número 1.503.491 em abril de 2016, com adendo número 2.394.956 em no-
vembro de 2017 e CAAE 53821715.9.0000.5406.

Participaram deste estudo, 21 crianças e adolescentes e 120 adultos (53 brasileiros e 67 por-
tugueses) com deficiência física.

Os participantes maiores de 18 anos assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido e os participantes com idade entre 12 e 18 anos preencheram um Termo de Assentimento e tiveram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido preenchido pelos seus pais/responsáveis. Aqueles participan-
tes que não possuíam habilidade motora para preencher o Termo de Consentimento ou de Assentimento 
foram filmados aceitando participar da pesquisa por diferentes meios de comunicação, tais como via oral, 
com a confirmação com a mão, ou apenas acenando positivamente com a cabeça.

Os dados foram coletados no Brasil com crianças, adolescentes e adultos, e em Portugal, com 
adultos. Todos possuíam diagnóstico de deficiência física.

Para as crianças foram utilizados o Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) 
e Physical Activity Questionnaire for Adolescents (PAQ-A) (KOWALSKI; CROCKER; DONEN, 2004), 
traduzidos e validados para o português do Brasil (GUEDES, GUEDES, 2015). No escore final, 1 ponto 
indica baixo nível de atividade física, ou muito sedentário, 2 pontos indica sedentário, 3 pontos modera-
damente ativo, 4 pontos ativo e um escore de 5 pontos indica alto nível de atividade física, ou muito ativo 
(SILVA; MALINA, 2000).

Para os adultos, foi utilizada a Physical Activity Scale for Persons with Physical Disabilities - PA-
SIPD (WASHBURN et al., 2002), traduzida e validada para a língua portuguesa de Portugal – Escala de 
Atividade Física para pessoas com Incapacidades Físicas (GUERREIRO, 2013). E traduzida e adaptada 
culturalmente para a língua portuguesa do Brasil15 - Escala de Atividade Física para Pessoas com Defici-
ência Física. Para obtenção do escore da escala do nível de atividade física – no PASIPD há itens multipli-
cadores para cada questão de 2 a 13 e uma tabela com valores a serem pontuados conforme a frequência 
de dias da semana e do número de horas de realização da atividade física da questão. Após a multiplicação 
de cada questão, é realizada a soma delas e obtém-se o escore total em Equivalente Metabólico - MET 
horas/dia, ou seja, o gasto energético diário em atividades físicas, sendo o valor máximo do instrumento 
de 199,5 MET hr/d. Quanto maior a pontuação obtida no escore total, maior o nível de atividade física 
do participante com deficiência física.

Os dados foram tabulados no Microsoft Excel e exportados para o software IBM SPSS Statis-
tics para realização da análise estatística descritiva e dos demais testes estatísticos.

A normalidade foi verificada, e a amostra foi considerada não paramétrica, uma vez que não 
atingiu significância em todas as variáveis. Os testes não paramétricos foram utilizados para verificar a re-

15  Escala de Atividade Física para Pessoas com Deficiência Física – PASIPD-BR. Em processo de publicação: TRADUÇÃO E ADAPTA-
ÇÃO TRANSCULTURAL DA ESCALA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA (PASIPD-BR) 
(Douglas Felipe Veroni Rodrigues; Fernanda Carolina Toledo da Silva; Richard Avery Washburn; Ligia Maria Presumido Braccialli).
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lação entre as amostras dependentes e independentes, tais como o teste de amostras independentes Mann
-Whitney e Kruskal-Wallis. O nível de significância adotado foi de 5% de probabilidade para rejeição da 
hipótese nula.

Resultados e Discussão
As características da amostra estudada relacionadas à faixa etária foram descritas na Tabela 1.

Tabela 1 – Distribuição da amostra pela faixa etária
Faixa etária n
Crianças (8 a 12 anos incompletos) 8
Adolescentes (12 a 18 anos) 13
Total 21

Brasileiros Portugueses
Adulta jovem (19 a 30 anos) 17 24
Idade madura (31 a 45 anos) 17 23
Idade de mudança (46 a 59 anos) 19 20
Total 53 67

Fonte: Elaboração própria.

As características quanto ao sexo foram descritas na Tabela 2.

Tabela 2 – Distribuição da amostra pelo sexo
Crianças/Adolescentes Adultos brasileiros Adultos portugueses

Masculino 14 34 43
Feminino 7 19 24
Total 21 53 67

Fonte: Elaboração própria.

Assim como nos dados encontrados neste estudo quanto ao sexo, a literatura tem apontado 
para maior incidência de participantes do sexo masculino tanto em pesquisas com crianças e adolescentes 
(LAW et al. 2006; JIN; YUN; AGIOVLASITIS, 2018) quanto com adultos (SILVA et al., 2011; SERON; 
ARRUDA; GREGUOL, 2015).

Tabela 3 – Distribuição da amostra quanto ao diagnóstico
Paralisia 
Cerebral

Lesão medular, 
espinha bífida

Outros (doença metabólica, doença muscular, má 
formação)

Total

Crianças/Adolescentes 11 3 7 21
Paralisia 
Cerebral

Amputação, 
lesão medular e 
similares

Outros (doenças neuromusculares, acidente vascular 
encefálico, traumatismo cranioencefálico, má forma-
ção, aneurisma, acondroplasia, luxação de quadril, 
osteogênese imperfeita)

Total

Adultos brasileiros 4 18 31 53
Adultos portugueses 28 20 19 67

Fonte: Elaboração própria.

O escore do nível de atividade física de crianças e adolescentes foi de 2,23 (±0,63) pontos, 
indicando um nível sedentário de atividade física, segundo o PAQ.
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Os adultos brasileiros obtiveram escores médios de 23,54 (±20,32) MET hr/d e os adultos 
portugueses atingiram 19,07 (±19,84) MET hr/d, mas não houve diferença significativa (p=0,098).

Foram realizados testes estatísticos para comparar a amostra quanto ao sexo, faixa etária e 
diagnóstico, os quais foram descritos nas tabelas a seguir. O teste estatístico não paramétrico U de Man-
n-Whitney para a distribuição do nível de atividade física quanto ao sexo foi descrito na Tabela 4 entre 
crianças e adolescentes, e entre adultos brasileiros e portugueses.

Tabela 4 – Análise comparativa do nível de atividade física quanto ao sexo
Masculino Feminino
M (±DP) M (±DP) p

PAQ Crianças/adolescentes 2,24 (±0,57) 2,22 (±0,77) 0,940
PASIPD Adultos brasileiros 23,59 (±21,50) 23,44 (±18,57) 0,643
PASIPD Adultos portugueses 21,41 (±22,89) 14,87 (±12,02) 0,556

Legenda: PAQ (Physical Activity Questionnaire) – Instrumento utilizado para mensurar o nível de atividade física das crianças 
e adolescentes participantes (pontuação máxima 5). PASIPD (Physical Activity Scale for Persons with Physical Disabilities) – 
Instrumento utilizado para mensurar o nível de atividade física dos adultos participantes (pontuação máxima 199,5 MET 
hr/d).
Fonte: Elaboração própria.

O nível de atividade física com relação ao sexo não mostrou diferença significativa entre 
crianças e adolescentes do sexo masculino e feminino, embora os meninos (2,24±0,57) tenham apre-
sentado valores dos escores médios maiores do que as meninas (2,22±0,77). Em estudo com crianças e 
adolescentes sem deficiência (SILVA; MALINA, 2000), também não houve diferenças significativas, mas, 
os escores médios dos meninos (2,3±0,6) foram maiores que o das meninas (2,0 ± 0,6). Diferente da 
pesquisa de Muros et al. (2017), em que foi encontrado que o nível de atividade física de meninos sem 
deficiência (3,09±0,60) é significativamente maior que o das meninas (2,76±0,64). Na pesquisa de Law et 
al. (2006) também houve diferença entre meninos e meninas com deficiência, sendo que os meninos com 
deficiência participam significativamente com mais frequência em atividades físicas do que as meninas 
com deficiência.

Quando comparados por sexo, os adultos brasileiros e portugueses do sexo masculino pos-
suem maiores escores do nível de atividade física do que as mulheres, mas a diferença não é significativa 
entre eles. Estudos realizados por outros pesquisadores, corroboram com esses achados (GUTIERREZ et 
al., 2007; CRAWFORD et al, 2008; SILVA et al., 2011). Gutierrez et al. (2007) relataram que o escore do 
nível de atividade física dos participantes com lesão medular do sexo masculino (15,3 MET hr/d) foi mais 
alto do que das mulheres (9,2 MET hr/d). Na pesquisa de Crawford et al. (2008) as mulheres estavam 
nos grupos pouco ativos e inativos. Silva et al. (2011) também encontraram que os homens apresentaram 
maiores escores em todos os grupos de atividade física do instrumento utilizado. Na pesquisa de Badia  et 
al. (2011) os homens participam significativamente mais em atividades físicas do que as mulheres.

Na Tabela 5 estão apresentados os dados quanto ao nível de atividade física relacionado 
à idade, a partir do teste U de Mann-Whitney para crianças e adolescentes e o teste Kruskal-Wallis 
para os adultos.
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Tabela 5 – Análise comparativa do nível de atividade física quanto à idade
Crianças Adolescentes
M (±DP) M (±DP)

PAQ Crianças/adolescentes 2,41 
(±0,61)

2,13 
(±0,64)

p = 0,385

Idade adulta jovem Idade madura Idade de mu-
dança

M (±DP) M (±DP) M (±DP)
PASIPD Adultos brasileiros 32,15 

(±24,07)
23,38 

(±21,39)
15,98 

(±11,85)
p=0,077

PASIPD Adultos portugueses 14,56 
(±14,62)

24,85 
(±20,56)

17,83 
(±23,50)

p=0,087

Legenda: PAQ (Physical Activity Questionnaire) – Instrumento utilizado para mensurar o nível de atividade física das crianças 
e adolescentes participantes (pontuação máxima 5). PASIPD (Physical Activity Scale for Persons with Physical Disabilities) – 
Instrumento utilizado para mensurar o nível de atividade física dos adultos participantes (pontuação máxima 199,5 MET 
hr/d).
Fonte: Elaboração própria.

Quando comparados pela idade, a atividade física entre crianças e adolescentes com defici-
ência física não apresentou diferença significante, mas, os escores mostraram maiores níveis de atividade 
física entre as crianças neste estudo. Verifica-se que, crianças possuem maior nível de atividade física 
do que adolescentes, assim como Jin, Yun e Agiovlasistis (2018) identificaram que os adolescentes com 
deficiência são mais sedentários do que as crianças com deficiência. Eles realizaram um estudo com 241 
crianças e adolescentes com deficiência, em que 39% realizavam ao menos 60 minutos de atividade física 
diariamente, sendo destes, 51,9% (67) crianças e 24,1% (27) adolescentes (JIN; YUN; AGIOVLASITIS, 
2018). Ribeiro-Silva et al. (2018) também encontraram, em sua pesquisa com adolescentes brasileiros sem 
deficiência, que o nível de atividade física reduz com o aumento da idade.

Quanto à idade dos adultos, os brasileiros apresentaram redução do escore do nível de ativi-
dade física com o aumento da idade, embora não tenham apresentado diferença significativa. Já os adultos 
portugueses que apresentaram maior nível de atividade física, foram os classificados na idade madura. Os 
achados de Crawford et al. (2008) vão ao encontro dos participantes brasileiros, pois as médias de idade 
foram menores nos grupos muito ativos e pouco ativos do que na idade do grupo inativo.

O nível de atividade física também foi comparado quanto ao diagnóstico usando o teste 
Kruskal-Wallis, e está descrito na Tabela 6.

Tabela 6 – Análise comparativa do nível de atividade física quanto ao diagnóstico
Paralisia Cere-
bral

Lesão medular, espi-
nha bífida

Outros

M (±DP) M (±DP) M (±DP)
PAQ Crianças/adolescentes 2,04 (±0,49) 2,50 (±0,58) 2,43 (±0,80) p=0,446

Paralisia Cere-
bral

Amputação, lesão 
medular e similares

Outros

M (±DP) M (±DP) M (±DP)
PASIPD Adultos brasileiros 29,86 (±11,16) 26,24 (±24,13) 21,16 (±18,90) p=0,358
PASIPD Adultos portugueses 10,07 (±10,96) 30,12 (±25,02) 20,69 (±18,39) p=0,003*

Legenda: PAQ (Physical Activity Questionnaire) – Instrumento utilizado para mensurar o nível de atividade física das crianças 
e adolescentes participantes (pontuação máxima 5). PASIPD (Physical Activity Scale for Persons with Physical Disabilities) – 
Instrumento utilizado para mensurar o nível de atividade física dos adultos participantes (pontuação máxima 199,5 MET 
hr/d).
Fonte: Elaboração própria. *significância p ≤ 0,05.



Anais do Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais, Marília, v.2, 2019                                               201 

DefSen V Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais
Faculdade de Filosofia e Ciências

18 e 19 de março de 2019 ISSN  2594-9802

Conforme verificado na tabela 6, houve diferença significativa entre o nível de atividade fí-
sica dos adultos portugueses. Sendo assim, foi realizada a comparação entre pares dos escores do nível de 
atividade física dos adultos portugueses e foi encontrado que, para os participantes com diagnóstico de 
paralisia cerebral o nível de atividade física é significativamente menor do que para aqueles com diagnós-
tico de amputação, lesão medular e similares, indicando que os adultos portugueses com paralisia cerebral 
são significativamente menos ativos/mais sedentários que os adultos portugueses com amputação, lesão 
medular e similares (TABELA 7).

Tabela 7 - Pós teste do nível de atividade física de adultos portugueses
Comparação entre pares p
Paralisia Cerebral – Amputação, lesão medular e similares 0,003*
Paralisia Cerebral – Outros 0,104
Amputação, lesão medular e similares – Outros 0,884

Fonte: Elaboração própria. *significância p ≤ 0,05.

Na comparação do nível de atividade física de crianças e adolescentes quanto ao diagnóstico 
descrito na tabela 6, os valores médios dos escores foram menores para os que possuíam paralisia cerebral 
(2,04±0,49), embora não tenham apresentado diferença significante. Ao comparar crianças e adolescentes 
com e sem paralisia cerebral, Zwier et al. (2010) encontraram que a atividade física relatada por crianças 
com paralisia cerebral foi significativamente menor do que seus pares com desenvolvimento típico. Já 
Carlon et al. (2012) encontraram esta diferença significativamente menor entre adolescentes com parali-
sia cerebral comparado a seus pares sem paralisia cerebral.

Com relação ao diagnóstico dos adultos, os brasileiros com paralisia cerebral foram os que 
apresentaram escores com maiores níveis de atividade física (29,86 MET hr/d), seguido dos brasileiros 
com amputação, lesão medular e similares (26,24 MET hr/d), e os que apresentaram menor nível de ativi-
dade física foram os que possuem outros diagnósticos (21,16 MET hr/d). Já os portugueses apresentaram 
diferença entre os escores do nível de atividade física, sendo que os participantes com paralisia cerebral 
realizam significativamente menos atividade física (10,07 MET hr/d) do que os participantes com am-
putação, lesão medular e similares (30,12 MET hr/d). Os participantes com lesão medular da pesquisa 
de Gutierrez et al. (2007) apresentaram valores médios dos escores de atividade física de 14,4 MET hr/d, 
valores inferiores aos encontrados no presente estudo.

Os participantes com paralisia cerebral e lesão medular foram significativamente mais ativos 
do que os com esclerose múltipla, acidente vascular encefálico e sequelas de poliomielite na pesquisa de 
Crawford et al. (2008). Numa pesquisa com 41 adultos com paralisia cerebral, apenas 10 realizavam 150 
minutos das recomendações de atividade física semanal, além de que, entre os participantes que realiza-
vam atividade física, a prática diminuiu significativamente conforme a piora da função motora grossa 
(RYAN et al., 2014).
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Conclusão
Com o objetivo de verificar o nível de atividade física de crianças, adolescentes e adultos com 

deficiência física, foi encontrado que o nível de atividade física das crianças e adolescentes foi sedentário 
segundo o questionário PAQ, pois eles atingiram 2,23 (±0,63) pontos. Além disso, não foi encontrada 
diferença significativa entre sexo, idade e diagnóstico de crianças e adolescentes com deficiência física.

Os adultos brasileiros obtiveram escores médios de 23,54 (±20,32) MET hr/d e os adultos 
portugueses atingiram 19,07 (±19,84) MET hr/d, mas essa diferença não foi significativa (p=0,098). Com 
relação à comparação do nível de atividade física dos participantes adultos brasileiros e portugueses quan-
to ao sexo e à faixa etária, não houve diferença significativa. Porém, com relação ao diagnóstico, houve 
diferença significativa (p=0,003) entre os diagnósticos paralisia cerebral (10,07 MET hr/d) e amputação, 
lesão medular e similares (30,12 MEt hr/d).
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