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Resumo  

As crianças e os adolescentes com spina bífida tendem a ser particularmente inativas 

e a sofrer de inúmeras comorbilidades, relacionadas com a própria condição e com a 

inatividade, levando a uma menor funcionalidade e qualidade de vida. 

O objetivo deste estudo foi analisar os correlatos psicossociais da atividade física em 

crianças e adolescentes com spina bífida. 

Participaram no estudo 31 crianças e adolescentes (15 rapazes, 16 raparigas), com 

idades entre os 10 e os 17 anos, que frequentavam as escolas do ensino regular e 

tinham um diagnóstico de spina bífida, sem défice cognitivo associado, aos quais 

foram aplicados  um questionário e uma ficha de caracterização.  

Não foi encontrada qualquer relação entre as variáveis estudadas (perceção de 

competência, de saúde e de imagem corporal, motivação para a prática de atividade 

física – orientação dos objetivos para o ego e para a tarefa, relação estabelecida com 

os adultos significativos e com os pares e estatuto socioeconómico) e a prática de 

atividade física.  

Serão, assim, necessários mais estudos específicos desta realidade e de maior 

dimensão, para analisar os correlatos da atividade física em crianças e adolescentes 

com spina bífida, no sentido de potencializar vidas mais ativas e saudáveis.  

 

 

 

Palavras-Chave: spina bífida, necessidades educativas especiais, atividade física, 

correlatos psicossociais, deficiência motora, perceção de competência, perceção de 

saúde, perceção de imagem corporal, pais, pares, motivação. 
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Abstract 

Children and adolescents with spina bifida tend to be particularly inactive and suffer 

from several comorbidities related to their condition and inactivity, leading to a lower 

quality of life and functionality. 

The objective of this study was to analyze the physical activity’s psychosocial 

correlates in children and adolescents with spina bifida. 

Participated 31 children and adolescents (15 boys, 16 girls) in this study, aged 

between 10 and 17 years old, who attended regular school and had a spina bifida 

diagnosis without cognitive impairment associated. A questionnaire and a 

characterization form were used to collect data. 

It was not found any association between the variables (perception of competence, 

health and body image, motivation for physical activity - goal orientation to self and 

task, established relationship with significant adults and peers and socioeconomic 

status) toward physical activity.  

Future research requires specific studies with larger sample sizes. A range of research 

will be necessary to examine the physical activity’s correlates in children and 

adolescents with spina bifida to leverage more active and healthy lives. 

 

 

 

Key Words: spina bifida, special needs education, physical activity, psychosocial 

correlates, physical disability, perception of competence, health perception, perception 

of body image, parents, peers, motivation. 
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Introdução 

Foi a partir da Declaração de Salamanca que se redefiniu a forma de olhar as 

necessidade educativas especiais (NEE), passado esta a ser vista de uma perspetiva 

mais social e de funcionalidade, dando um novo significado à palavra inclusão.  

Começa a estabelecer-se, assim, a ideia de que todas as crianças devem ter acesso a 

oportunidades de sucesso dentro da escola regular, sendo que para tal, é essencial 

atender às diversidades de cada uma, de modo a promover a aprendizagem e o 

desenvolvimento pessoal. 

É sabido que a prática de atividade física (AF) regular está associada a múltiplos 

benefícios físicos e psicológicos para a saúde. O American College of Cardiology, 

refere que a prática de AF contribui para uma diminuição de cerca de 30% de morte 

por todas as causas, obtendo benefícios na saúde cardiorrespiratória, metabólica, 

funcional, mental, cancro, obesidade, melhor funcionamento cognitivo em indivíduos 

mais velhos, maior autonomia funcional e menor risco de queda; nas crianças e 

adolescentes promove benefícios ao nível da resistência cardiovascular e força 

muscular, diminui a percentagem de massa gorda e o perfil de risco de doenças 

cardiovasculares e metabólicas, promove melhorias na saúde dos ossos, reduz os 

sintomas de ansiedade e depressão, melhora a qualidade do sono e de vida (quando 

considerados parâmetros relacionados com a saúde) (USDHHS, 2008; WHO, 2012), 

melhora o equilíbrio energético (WHO, 2012) e traz benefícios ao nível do estado de 

ativação neuromuscular (coordenação e controlo do movimento) e do desenvolvimento 

social (autoexpressão, construção da autoconfiança, integração e integração social) 

(OMS, s.d.). 

É assumido que os benefícios da AF são universais para todas as crianças, inclusive 

as que têm NEE (Murphy, Carbone & Council on Children With Disabilities, 2008; 

Patrick, Sami & Dirk, 2012; Soares, Moreira, Monteiro & Pohl, 2006), nomeadamente 

ao nível da saúde, sociais, psicológicos e de funcionalidade (Maher, Williams, Olds & 

Lane, 2007; McDonald, 2002). Existem, também, evidências que suportam os 

benefícios da AF em indivíduos com deficiência motora (DM), nomeadamente a nível 

cardiorrespiratório, na saúde mental e funcional (USDHHS, 2008), minimizando ou 

eliminando efeitos secundários (obesidade, fragilidade, fadiga, falta de mobilidade e 

isolamento social) e reduzindo a necessidade de assistência nas atividades de vida 

diária (Rimmer & Rowland, 2008). A AF regular é essencial para a manutenção de 

valores normais de força muscular, flexibilidade, estrutura e função articular e pode 

retardar o declínio funcional, muitas vezes associada a condições incapacitantes 
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(Murphy et al., 2008). Níveis adequados de força e resistência musculares estão 

associados a um aumento da massa óssea, redução das lesões por queda e melhor 

habilidade para completar as atividades de vida diária (Durstine et al, 2000). 

Apesar dos benefícios fisiológicos e psicossociais associados, para as crianças e 

adolescentes com NEE (Shapiro & Martin, 2010), são diversos os estudos que relatam 

a pouca prática de AF entre as crianças e adolescentes (Hallal, Andersen, Bull, 

Guthold, Haskell, 2012; Inchley, Kirby & Currie, 2011; Neissar & Raudsepp, 2011), 

estando a prática de AF dos indivíduos com NEE entre as mais baixas, contribuindo 

para a adoção de estilos de vida sedentários (Feehan et al., 2012; Rimmer, Riley, 

Wang, Rauworth & Jurkowski, 2004; Rimmer & Rowland, 2008; WHO, 2003).  

Tem havido dificuldade em encontrar estratégias para manter indivíduos com NEE 

envolvidos em programas de AF comunitários e uma das razões que pode explicar 

esta fraca adesão é o facto do plano de intervenção recomendado não corresponder 

às necessidades específicas destes indivíduos (Rimmer, 2006). 

Neste sentido, devem ser efetuados esforços para identificar os fatores relacionados 

com a AF, visando promover uma mudança positiva (Rimmer, 2005). Entender os 

correlatos da AF (de acordo com o definido no artigo anterior) em indivíduos com NEE 

é um percursor essencial da implementação, com sucesso, de intervenções (Patrick et 

al., 2012).  

O conhecimento sobre os correlatos da AF em crianças e adolescentes típicos já é 

amplo. Estudos transversais e prospetivos revelaram potenciais correlatos 

demográficos, ambientais, comportamentais e psicossociais da AF na adolescência 

(Dunton, Atieza, Rodriguez, 2011). No entanto, poucos foram os estudos efetuados no 

âmbito da AF em indivíduos com NEE (Damiano, 2006; Dicianno; Bellin & Zabel, 2009; 

Rimmer, Chen, McCubbin, Drum & Peterson, 2010), nomeadamente em populações 

específicas de crianças e adolescentes com NEE (Fowler et al., 2007; Johson, 2009; 

Maher et al., 2007).  

Existe alguma dificuldade em testar a AF em indivíduos com DM relativamente à AF, 

uma vez que as dificuldades de coordenação, habitualmente demonstradas, poderão 

colocar em causa a confiabilidade e validade do estudo (Hands & Larkin, 2006), sendo 

que a maior parte dos estudos efetuados se prende com a saúde funcional (62,5%), é 

baseada em populações de adultos, com amostras de tamanho reduzido e de âmbito 

extremamente amplo, o que limita a generalização para qualquer grupo específico, 

nomeadamente em patologias de menor incidência, tal como a spina bífida (SB) 

(Rimmer et al., 2010). 
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A SB é a doença congénita incapacitante, que afeta o sistema nervoso central, mais 

comum (Hetherington, Dennis, Barnes, Drake & Gentili, 2006). A incidência mundial de 

defeitos do tubo neural varia entre 1 a 10 por 1000 nascimentos (Au, Ashley-Koch & 

Northrup, 2010). Os dados relativos a Portugal são escassos e relativos, apenas, ao 

sul do país (Algarve, Alentejo e distrito de Setúbal) indicando uma prevalência de 

3,29/1000 nascimentos (WHO, 2003). 

A SB ocorre durante a fase inicial do desenvolvimento fetal (3 a 5 semanas de 

gestação), quando a extremidade inferior do tubo neural não se fecha. Embora esta 

lesão medular possa ser corrigida cirurgicamente, a lesão nervosa é permanente, o 

que gera uma paralisia dos membros inferiores, bexiga e intestino (Santos & Pereira, 

2007), afetando, em maior ou menor grau, a mobilidade do indivíduo, a sua 

funcionalidade e qualidade de vida (Durstine et al., 2000). As lesões da espinal medula 

e a paraparésia congénita, causadas por doenças como a SB, contribuem para uma 

inatividade física que tem potenciais custos, não só para a saúde, como em termos 

económicos (Widman, McDonald & Abresch, 2006). As dificuldades de mobilidade 

podem promover efeitos profundos e negativos em termos cognitivos, emocionais e de 

desenvolvimento social (Damiano, 2006). 

As crianças com DM têm geralmente um índice de massa corporal (IMC) superior, 

menor flexibilidade, menos força, menos resistência abdominal, pior aptidão 

cardiorrespiratória e velocidade  do que as crianças típicas (Hands & Larkin, 2006). Os 

adolescentes e jovens adultos com SB praticam menos AF, têm uma menor aptidão 

física e uma maior prevalência de obesidade, quando comparados com indivíduos 

típicos, sobretudo aqueles que se deslocam em cadeira de rodas (Buffart, Roebroeck 

et al., 2008; Murphy et al., 2008; Soares et al., 2006).  

Além de constituir um risco para a saúde, este quadro está associado a outras 

condições secundárias (e.g. fadiga, dor, isolamento social, descondicionamento, 

funcionalidade) e pode impor dificuldades pessoais e económicas à criança e à sua 

família (Rimmer, Rowland & Yamaki, 2007).  

A AF regular é essencial para a manutenção de valores normais de força muscular, 

flexibilidade, estrutura e função articular e pode retardar o declínio funcional, muitas 

vezes associada a condições incapacitantes (Durstine et al., 2000; Murphy et al., 

2008). Níveis adequados de força e resistência musculares estão associados a um 

aumento da massa óssea, redução das lesões por queda e melhor funcionalidade 

(Durstine et al., 2000).  
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Assim, a prática regular de AF assume um papel importante e prioritário, uma vez que 

pode contribuir para a melhoraria as capacidades funcionais e coordenativas e 

redução da incidência de doenças crónicas quando adultos (diabetes tipo 2 e doenças 

cardíacas), minimizando ou eliminando efeitos secundários e aumentando a 

funcionalidade (Rimmer & Rowland, 2008; USDHHS, 2008). 

Também à medida que aumenta a esperança de vida das crianças com SB, se altera 

a ênfase da intervenção dos cuidados médicos necessários, dos cuidados vitais para a 

promoção da qualidade de vida destas crianças e das suas famílias (Dicianno et al., 

2008; Vermaes, Janssens, Bosman & Gerris; 2005).  

Segundo Rimmer et al. (2004), existe uma forte necessidade de investigação futura 

para identificar os correlatos pessoais e ambientais da AF em indivíduos com NEE. 

Feehan et al. (2012) defendem que são necessários recursos que promovam a AF em 

indivíduos com NEE, mas historicamente, a maior parte da pesquisa em SB, tem sido 

focada nos domínios físico e neurocognitivo, com, ainda, menor atenção para os 

domínios psicológico e social (Holmbeck & Devine, 2010). 

Considerando que os correlatos sociais e psicológicos são os que apresentam maior 

plasticidade (modificáveis) para possíveis intervenções (Kristèn, Patriksson & Fridlund, 

2002), o seu estudo poderá permitir compreender melhor os comportamentos e obter 

informação que poderá servir para definir futuros programas de intervenção 

específicos e, tendencialmente, mais eficazes na promoção da AF junto de 

populações especiais. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar os correlatos 

psicossociais da AF em crianças e adolescentes com SB. 

 

Metodologia 

Amostra 

Participaram no estudo 31 crianças e adolescentes (15 rapazes, 16 raparigas), com 

idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos (M=13.4±0.1), que frequentavam o 

regime escolar regular, com um diagnóstico de SB e sem défice cognitivo associado. 

Nenhuma das crianças e adolescentes da amostra frequentou escolas de ensino 

especial. Todas são filiadas na Associação de Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal 

(ASBHIP). 

Avaliação da atividade física 

Um questionário desenvolvido por Piéron, Telama, Naul & Almond (1997) foi usado 

para avaliação da AF organizada, não organizada e a participação nas atividades do 
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Desporto Escolar dos participantes. Com base nessa informação procedeu-se ao 

cálculo total do número de vezes que os alunos referiram participar nas atividades 

físicas desportivas (AFD), criando uma nova variável. Posteriormente dicotomizou-se a 

nova variável computada, dividindo a amostra entre os que referiram praticar AF 

menos de 3 vezes por semana (AF < 3/sem) e os que referiram praticar  3 ou mais 

vezes por semana (AF ≥ 3/sem). 

Atitudes 

As questões relativas à atitudes dos participantes relativamente à escola, à Educação 

Física (EF) e à AF foram, respetivamente: “o que pensas da escola?”, “o que pensas 

sobre as aulas de EF?” e “o que pensas da prática regular de AFD?”. Estas questões 

eram iguais às utilizadas noutros estudos (Aaro, Wold, Kannas & Rimpelä, 1986; 

Delfosse et al., 1997). As respostas foram dadas numa escala de 5 pontos, variando 

de “não gosto nada” (=1) até “gosto mesmo muito” (=5). Estes pontos têm mostrado 

ter alta confiabilidade, com coeficientes de correlação interclasse (com intervalo de 

uma semana) de 0.92 e 0.93 respetivamente. 

Perceções 

Foi utilizada a escala de Lintunen para avaliar a perceção de competência física 

(Lintunen, 1990). As 5 questões usaram uma escala de 5 pontos de Likert e 

mostraram uma boa consistência interna (α=0.9). A perceção de imagem corporal 

(PIC) foi avaliada através de 1 questão, usando também uma escala de Likert de 5 

pontos e a consistência foi aceitável (α=0.7). A perceção de saúde (PS) foi avaliada 

através da seleção de uma escala de 4 pontos, variando de “não me sinto de muito 

boa saúde” (=1) até “sinto-me de muito boa saúde” (=4). 

Orientação dos objetivos 

A orientação dos objetivos dos participantes foi medida através do questionário com 

12 questões Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ). As respostas 

foram dadas através de uma escala de 4 pontos e obtiveram-se bons níveis de 

consistência das subescalas ego (α=0.9) e tarefa (α=0.9). 

Atividade física dos pais 

A perceção da AF dos pais e das mães foi avaliada com as seguintes questões: “o teu 

pai pratica desporto?” e “a tua mãe pratica desporto?”. As respostas dadas poderiam 

ser “nunca” (=1), “uma vez de tempos a tempos ou unicamente durante as férias” (=2), 

“pelo menos uma vez por semana todo o ano” (=3), “não sei” (=4). Para efeito do 

tratamento dos dados foram agrupadas as respostas em nunca/raramente (valores 1 e 
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2) e semanalmente (valores 3). Os alunos que responderam “não sei” ficaram com o 

valor em branco. 

Prática de atividades dos pares 

Para avaliar a AF dos pares foram utilizadas duas questões. A primeira tinha como 

objetivo saber se praticavam AF quando estavam com os amigos. Assim sendo, 

perguntou-se: “quando estás com os teus amigos, praticas alguma AF?”. As respostas 

foram dadas numa escala de Likert de 5 pontos, variando entre “nunca” (=1) e 

“sempre” (=5). Para saber se consideravam se os amigos eram ou não fisicamente 

ativos foi perguntado “como consideras os teus amigos?”. As respostas variaram entre 

“nunca praticam AF” (=1) e “praticam AF diariamente” (=5). 

Estatuto socioeconómico 

O estatuto socioeconómico (ESE) foi calculado com base na profissão e nível 

educacional. A ocupação dos pais foi reagrupada de modo a classificar os indivíduos 

em três escalões: baixo, médio e alto. O ESE baixo incluiu operários qualificados e 

não qualificados, agricultores e pescadores; o médio incluiu técnicos e profissionais 

intermédios, prestadores de serviços, vendedores e pessoal administrativo; e o alto, 

incluiu quadros superiores e especialistas com formação universitária (Raudsepp & 

Viira, 2000). 

	  

Procedimentos 

Foram solicitados, em 2012, dois pedidos para a realização deste estudo: um pedido 

de autorização à Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIC), 

para aplicação nas escolas dos questionários atrás descritos; e outro pedido à 

Comissão Nacional de Protecção de Dados, para tratamento dos dados pessoais. 

Ambos foram autorizados. 

Foram contactadas, primeiro telefonicamente e, posteriormente, efetuados pedidos 

formais, por e-mail, 54 escolas estatais e particulares e agrupamentos de escolas, 

pertencentes à zona da Grande Lisboa e 9 instituições que trabalham com este tipo de 

populações. Embora a grande maioria das escolas e instituições contactadas se tenha 

mostrado disponível para colaborar num primeiro contacto e tenham sido cumpridos 

todos os requisitos por elas impostos, nomeadamente o envio de documentos e 

esclarecimentos solicitados, apenas duas instituições e uma escola particular 

colaboraram efetivamente, tendo tido a ASBHIP um papel preponderante para a 
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recolha dos dados. Das instituições que não colaboraram, umas afirmaram não ter 

população de acordo com a amostra e a maioria não respondeu ao pedido formal. 

Os encarregados de educação foram contactados, no sentido de obter o seu 

consentimento informado. Uns foram recebidos em reuniões individuais, outros 

informados por escrito e, posteriormente, contactados telefonicamente para 

esclarecimento de dúvidas. Também os respondentes foram ouvidos e deram o seu 

acordo para a recolha e utilização dos dados.  

Os questionários e a ficha de caracterização foram aplicados por autoadministração, 

de duas formas distintas: uns na presença do investigador, tendo as dúvidas sido 

esclarecidas à medida que eram preenchidos e outros enviados por correio.  

Pelo correio foram enviados: o questionário, a ficha de caracterização, um envelope 

aberto para devolver o questionário respondido, o consentimento informado e uma 

carta a explicar os objetivos do estudo e a garantir a confidencialidade das respostas. 

Esta carta teve o objetivo de permitir que pudessem ser relembrados pormenores do 

estudo e esclarecidas dúvidas imediatas.  

Foram contactadas cerca de 100 crianças e adolescentes, sendo que, apenas 35 

responderam. Destes, foram utilizados 31, pois os restantes 4 não se enquadravam na 

amostra. Como faltavam alguns dados, nas respostas fornecidas pelas crianças e 

adolescentes da amostra, estes foram, posteriormente, contactados por telefone, no 

sentido de obter estas respostas. 

De modo a garantir a confidencialidade dos dados, foi atribuído um código a cada 

questionário.  

Tratamento dos dados 

Foi efetuada a análise descritiva para todas as variáveis em estudo, procedendo-se ao 

cálculo das frequências relativas e absolutas, valores médios e desvio padrão. Como 

os alunos foram divididos entre os que referiram praticar AF menos de 3 vezes por 

semana e 3 ou mais vezes por semana, procedeu-se ao cálculo das diferenças entre 

os dois grupos. Para as variáveis nominais, recorreu-se ao teste do qui-quadrado de 

independência. Para as variáveis continuas e as ordinais passíveis de serem tratadas 

como quantitativas, verificou-se a normalidade da sua distribuição e a 

homocedasticidade, através dos testes de Shapiro Wilk e Levene, respetivamente. 

Como os valores não seguiam uma distribuição normal e como cada subgrupo tinha 

um valor inferior a 30, optou-se pela utilização do teste não paramétrico de Mann-

Whitney. 
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A análise dos dados foi feita através do software SPSS 20.0 (Statistical Package for 

the Social Sciences), tendo sido utilizado um nível de significância de 5%. 

 

Resultados 

Na tabela 1 pode-se observar os resultados obtidos para as diferentes variáveis.  

Relativamente à atitude face à EF e à AF, os valores médios obtidos foram 3.73±1.3 e 

3.9±1.0 respetivamente, no entanto, 74.2% dos participantes refere que pratica AF < 

3/sem. 

Embora os participantes tenham SB, obteve-se um valor médio de 2.6±1.0 para a PS 

e 3.6±1.3 para a PIC. A satisfação com a aparência revelou valores ligeiramente mais 

baixos (M=2.9±1.2). 

A grande maioria dos pais e mães raramente ou nunca pratica AF (82.2%). 

Embora 36.7% dos participantes considere os amigos ativos, 71%  refere que pratica 

algumas vezes ou nunca AF com os pares. 

Tabela 1 – Caracterização geral dos participantes no estudo 

 n  % ou M±DP 
Género 

Masculino 
Feminino 

 
15 
16 

  
48.4 
51.6 

Idade 31  13.4±0.1 
ESE 

Baixo 
Médio/alto 

 
23 

8 

  
74.2 
25.8 

Atitude face à EF 30  3.73±1.3 
Atitude face à AF 31  3.9±1.0 
Perceção de competência 31  3.1±0.8 
Perceção de saúde 31  2.6±1.0 
Satisfação com a aparência 30  2.9±1.2 
Perceção de imagem corporal 31  3.6±1.3 
Motivação para a prática de AF 

Orientação para o ego 
Orientação para a tarefa 

 
31 
28 

  
3.0±0.6 
3.1±0.4 

Prática de AF com os pares 
Nunca 
Algumas vezes 
Normalmente 
Muitas vezes 
Sempre 

 
10 
12 

6 
1 
2 

  
32.3 
38.7 
19.4 

3.2 
6.5 

Consideras os teus amigos ativos 
Nunca praticam AF 
Praticam AF algumas vezes 
Normalmente praticam AF 
Praticam AF quase todos os dias 
Praticam AF diariamente 

 
2 
9 

11 
7 
1 

  
6.7 

30.0 
36.7 
23.3 

3.3 
Prática de AF do pai 

Nunca/raramente 
 

23 
  

82.2 



	  

	  
	  

12	  

Semanalmente 5 17.9 
Prática de AF da mãe 

Nunca/raramente 
Semanalmente 

 
23 

5 

  
82.2 
17.9 

AF praticada semanalmente 
Menos de 3 vezes por semana 
Três ou mais vezes por semana 

 
23 

8 

  
74.2 
25.8 

Participação no Desporto Escolar 
Sim 
Não 

 
6 

25 

  
19.4 
80.6 

ESE – Estatuto socioeconómico, AF – Atividade física, EF – Educação Física 
Não foi encontrada nenhuma relação significativa da prática de AF com nenhuma das 

variáveis, tal como se pode verificar na tabela 2. 

No entanto, a PIC é ligeiramente superior para os que praticam AF < 3/sem 

(M=3.7±1.3), relativamente aos que praticam AF ≥ 3/sem (M=3.4±1.1). 

O valor médio obtido dos que consideram os seus amigos ativos também é 

ligeiramente superior para os que praticam AF ≥ 3/sem, 3.1±1.1 vs 2.8±0.9 dos que 

praticam AF < 3/sem. 

Enquanto todos os participantes que praticam AF ≥ 3/sem tinham um ESE baixo,  

65.2% dos que praticam AF < 3/sem tinham um ESE baixo (p=0.053). 

Como seria de esperar existe um maior número de alunos que praticam AF ≥ 3/sem 

(25%) a frequentar o Desporto Escolar que os que praticam AF < 3/sem (17.4%), 

sendo a atitude dos primeiros face à EF ligeiramente superior. 

 

Tabela 2 – Características dos participantes de acordo com a prática de atividade 

física (≥ 3/sem vs < 3/sem) 

 
 

AF ≥ 3/sem 
(% ou M±DP 

AF < 3/sem 
(% ou M±DP) p-value 

Género a 
Masculino 
Feminino 

 
50.0 
50.0 

 
47.8 
52.2 

0.916 

Idade    
ESE a 

Baixo 
Médio/alto 

 
100.0 

 
65.2 
34.8 

0.053 

Atitude face à EF b 4.1±1.1 3.6±1.3 0.360 
Atitude face à AF b 3.8±0.7 4.0±1.1 0.362 
Perceção de competência b 3.2±0.6 3.1±0.9 0.707 
Perceção de saúde b 2.5±1.1 2.6±0.9 0.982 
Satisfação com a aparência b 3.1±1.2 2.9±1.2 0.629 
Perceção de imagem corporal b 3.4±1.1 3.7±1.3 0.411 
Motivação para a prática de AF 

Orientação para o ego b 
Orientação para a tarefa b 

 
2.9±0.6 
3.1±0.3 

 
3.0±0.6 
3.2±0.5 

 
0.533 
0.901 

Prática de AF com os pares b 2.1±0.8 2.1±1.2 0.707 
Consideras os teus amigos ativos b 3.1±1.1 2.8±0.9 0.565 
Prática de AF do pai a   0.890 
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Nunca/raramente 
Semanalmente 

80.0 
20.0 

82.6 
17.4 

Prática de AF da mãe a 
Nunca/raramente 
Semanalmente 

 
80.0 
20.0 

 
82.6 
17.4 

0.890 

Participação no Desporto Escolar a 
Sim 
Não 

 
25.0 
75.0 

 
17.4 
82.6 

0.639 

ESE – Estatuto socioeconómico, AF – Atividade física, EF – Educação Física 
a Testado com o qui-quadrado 
b Testado com o Mann-Whitney 

 

Discussão  

Perante os resultados encontrados, pretende-se analisar os correlatos psicossociais 

da AF em crianças e adolescentes com SB. 

Atitudes face à Educação Física e às atividades físicas desportivas 

Numa pesquisa realizada para determinar os efeitos da educação nutricional e do 

exercício, na saúde e na aptidão física dos adolescentes com excesso de peso ou 

obesos e dificuldade de mobilidade, devida a SB, entre os 11 e os 18 anos, Liusuwan, 

Widman & McDonald (2007), utilizaram um programa aeróbio e de resistência, com 

uma frequência de 3 vezes por semana, alternando os dias para cada tipo de 

exercício, tendo verificado que não houve um aumento significativo do peso ou da 

massa gorda, mas um aumento significativo da massa magra, força do ombro, 

capacidade aeróbia e resistência. 

Este programa deu maior ênfase ao aumento da AF e a uma alimentação saudável, 

em proporções adequadas à idade e não à restrição da ingestão calórica. Assim, 

embora não fossem esperadas reduções significativas de peso e/ou do IMC, como 

resultado da participação no estudo, seria de esperar que, durante as 16 semanas de 

duração do estudo, houvesse um aumento de peso e IMC típico de crianças e 

adolescentes com as mesmas características, devido ao crescimento por si só 

(Liusuwan et al., 2007). 

Com o objetivo de verificar se um programa comunitário de oito semanas, com uma 

frequência de quatro horas, uma vez por semana, melhorava a aptidão física, o 

autoconceito e a competência social de crianças e adolescentes com NEE (deficiência 

intelectual e desenvolvimental e DM, incluindo SB), Oriel, George & Blatt (2008), 

observaram melhorias mínimas de aptidão física. 

Face à dificuldade de mobilidade que se observa, habitualmente, em indivíduos com 

SB e tendo em conta os estudos analisados, considerou-se que é possível aumentar 
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os índices da aptidão aeróbia, massa muscular e diminuir o excesso de peso em 

indivíduos com SB, com programas deste tipo. Assim, foi considerada a prática de AF 

≥ 3/sem vs < 3/sem e não as recomendações da USDHHS (2008) e da WHO (2012) 

que indicam prática diária de cerca de 60 minutos de AF moderada a vigorosa. 

Os princípios de prescrição do exercício para os indivíduos típicos são elaborados 

com base em informações científicas bem desenvolvidas, no entanto, pouca pesquisa 

científica tem sido feita relativamente à prescrição do exercício para indivíduos com 

NEE (Durstine et al., 2000). Dada a diversidade de etiologias e a taxa de progressão 

associadas às NEE, existe uma grande variabilidade de condições associadas a cada 

dificuldade, o que limita a generalização destas prescrições; não havendo, por 

consequência, conhecimento dos resultados esperados para cada intervenção  

(Durstine et al., 2000). 

Um fator importante a ter em conta, quando se aborda a SB, é a capacidade de 

manter a mobilidade e a consequente funcionalidade do indivíduo. Os principais 

objetivos de aumentar a AF em crianças e adolescentes com NEE são reverter as 

limitações, aumentar a funcionalidade, a mobilidade e melhorar o bem estar geral, 

num dado contexto (Durstine et al., 2000; Murphy et al., 2008). 

No entanto, apesar dos conhecidos benefícios, é sabido que os indivíduos com NEE 

praticam muito pouca AF e tendem a adotar estilos de vida sedentários (Feehan et al., 

2012; OMS, 2003; Rimmer & Rowland, 2008; Rimmer et al., 2004), o que parece ir de 

encontro aos resultados obtidos de que 74.2% dos participantes pratica AF < 3/sem e 

80.6% não participa no Desporto Escolar. 

A oferta de programas de aptidão física para crianças com NEE é limitada e pouco 

adaptada às suas especificidades/necessidades, uma vez que elas não são, 

frequentemente capazes de participar nas atividades que a comunidade oferece ou 

preferem não participar, devido à dificuldade que têm em acompanhar os pares típicos 

(Fragala-Pinkham, Haley, Rabin & Kharasch, 2005).  

Poderá dever-se esta pouca prática de AF dos participantes à dificuldade que tem 

havido em manter indivíduos com NEE envolvidos em programas de AF, uma vez que 

estes programas nem sempre correspondem às suas necessidades específicas 

(Rimmer, 2006). 

Nem sempre a participação das crianças e adolescentes com SB nas AFD e na EF, 

contribuem para a sua inclusão, visto que, por vezes, estas são substituídas por outras 

atividades de cariz académico ou atividades alternativas ou, ainda, mesmo que 

“integrados”, não são, verdadeiramente, incluídos, dado que o planeamento da sessão 
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nem sempre é adequado, resumindo-se a sua participação a funções administrativas 

nas equipas, sem que haja uma efetiva participação na AF, seja na EF ou nas AFD 

(Soares et al., 2006). Esta poderá ser uma justificação para a inexistência de 

correlação entre a atitude face à EF e a AF e a prática de AF, uma vez que os que 

referem praticar AF ≥ 3/sem poderão estar presentes, mas não estar realmente 

incluídos, não contribuindo esta participação para a alteração da sua atitude face à AF 

e à EF. 

Num estudo abrangente e objetivo, para investigar as relações estabelecidas entre a 

AF, a aptidão aeróbia e a percentagem de massa gorda de adolescentes e jovens 

adultos com SB, Buffart, Roebroeck et al. (2008), verificaram que a AF e aptidão 

aeróbia destes indivíduos era 50% e 42% inferior, respetivamente, quando 

comparados com valores de referência e 35% deles eram obesos; os indivíduos que 

se deslocavam em cadeira de rodas despendiam menos tempo em AF, durante o dia, 

que indivíduos com capacidade de marcha autónoma, tinham menor capacidade 

aeróbia e maior percentagem de gordura corporal. Em função do exposto, uma vez 

que estas características estão associadas ao desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, os adolescentes e jovens adultos, com SB, particularmente os que 

se deslocam em cadeira de rodas, podem ter um risco aumentado de desenvolver 

doenças relacionadas com o estilo de vida (Buffart, Roebroeck et al., 2008). 

Os resultados do mesmo estudo, confirmaram existir uma relação entre a AF e a 

aptidão aeróbia para os indivíduos que se deslocam em cadeira de rodas, mas não 

nos restantes, tendo os autores, atribuído este dado, ao facto da medição ter sido 

efetuada através de um ergómetro de braços, o que os levou a acreditar que para 

estes, será necessário um nível mínimo de trabalho aeróbio por dia, para que se 

tornem ativos (Buffart, Roebroeck et al., 2008). 

Perante estes dados, será importante efetuar novos estudos que considerem a 

distinção entre aqueles que se deslocam autonomamente e aqueles que dependem de 

uma cadeira de rodas. 

Perceção  de competência  

Embora nas populações típicas a perceção de competência possa estar relacionada 

com a proficiência técnica durante a infância e a prática de AF na adolescência ou 

possa ser um reflexo da proficiência motora durante a adolescência e que esta 

proficiência técnica durante a infância pode ser significativa e influenciar a perceção 

de competência e aumentar, consequentemente, o compromisso posterior com a AF 

(Barnett, Morgan, Beurden & Beard, 2008), resta saber se este processo também 
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ocorre da mesma forma para esta população específica, uma vez a SB é uma doença 

congénita. 

De uma maneira geral os indivíduos com NEE têm um baixo autoconceito, quando 

comparados com os seus pares (Pijl & Frostad, 2010), têm medo de falhar e sensação 

de incompetência relativamente à prática de AF (Rimmer et al., 2004), fatores que, à 

luz das populações típicas, não promovem a prática e o compromisso com a AF.  

Quando Ferreira (2006) observou praticantes desportivos portugueses em cadeiras de 

rodas e constatou que embora considerassem as suas características físicas 

relevantes para o desempenho das atividades de vida diária, a sua PIC e de 

competência não eram prejudicadas. Assim, à medida que aumentava a habilidade 

desportiva e a condição física, aumentava a perceção de competência dos indivíduos. 

No entanto, esta diferença não foi observada nos resultados obtidos.  

Com o intuito de encontrar as principais barreiras e facilitadores da AF, em jovens 

adultos com DM, Buffart, Westendrorp, Berg-Emons, Stam & Roebroeck (2009) 

encontraram diversas barreiras: físicas, psicológicas, sociais, ambientais e financeiras. 

No entanto, encontraram como facilitadores, entre outros: a manutenção da condição 

física, força muscular, autonomia funcional, habilidade na marcha e na cadeira de 

rodas, PS, perceção de competência e de PIC, fatores motivacionais, desafio, gosto, 

recompensa, estabelecimento e alcance de objetivos, querer ganhar, contactos 

sociais, apoio social (pais, profissionais e pares), desportos de equipa e a escola. 

Também Buffart, van der Ploeg et al. (2008) encontraram uma corelação entre a 

prática de AFD e a perceção de competência em jovens adultos com SB. Esta 

pesquisa contraria os resultados obtidos, pois embora se tenham encontrado valores 

medianos para o valor médio da perceção de competência dos participantes em 

ambos os grupos, não foi estabelecida uma relação significativa entre a prática de AF 

e a perceção de competência destas crianças e adolescentes. 

Sentimentos, como o constrangimento, são vistos como uma ameaça para a formação 

da identidade social, da “autoidentidade” e da perceção de competência, uma vez que 

revelam a diferença entre a forma como cada um é e a forma como gostaria de ser, 

em função de um quadro cultural e social, que é expectável relativamente ao corpo 

(Ferreira, 2006). Assim, de forma consciente ou não, existe uma tendência para 

maximizar as hipóteses de nos sentirmos bem connosco próprios. Aprendemos a 

evitar situações onde nos sentimos menos confiantes e expostos, e orientamo-nos 

para aquelas onde somos bem-sucedidos (Ferreira, 2006). É plausível, então, que 

estas crianças e adolescentes se comparem com os seus pares, também eles com SB 



	  

	  
	  

17	  

e não com os seus pares típicos, o que poderá levar a perceções de competência 

superiores. Não será, assim, de estranhar o valor mediano obtido para a perceção de 

competência (M=3.1±0.8) e a ausência de relação entre a perceção de competência e 

a prática de AF ≥ 3/sem. 

Numa revisão sistemática efetuada para comparar o autoconceito de crianças com e 

sem paralisia cerebral, Shields, BPhysio, Dodd & Taylor (2006), constataram que as 

adolescentes com paralisia cerebral têm um autoconceito mais baixo que as suas 

homólogas sem deficiência, nos domínios da aparência física, aceitação social, 

competência atlética e competência escolar. Será pertinente a realização de um maior 

número de pesquisas, nomeadamente, comparativas de populações com e sem SB 

para uma análise destas diferenças. 

Apesar de existirem vários estudos a corroborar que a perceção de competência está 

significativamente relacionada com a promoção da prática de AF em indivíduos típicos 

(Inchley et al., 2011; Marques, Diniz, Costa, Contramestre & Piéron, 2009; Neissar & 

Raudsepp, 2011; Spence, McGannon & Poon, 2005), existe um significativamente 

menor número a corroborar esta relação nas populações com SB (Buffart, van der 

Ploeg et al., 2008).  

Os estudos analisados contrariam os resultados obtidos, de que não há uma 

correlação entre a prática de AF e a perceção de competência, pelo que há 

necessidade que sejam efetuados mais de estudos neste âmbito, relativamente à 

população em estudo.	  

Perceção de saúde 

De uma maneira geral, a PS está relacionada positivamente com a prática de AF e 

varia em função do género e da idade nas populações típicas (Knowles, Niven, 

Fawkner & Henretty, 2009; Rowe, Raedeke, Wiersma & Mahar, 2007; Spink et al., 

2005; Whitehead, Biddle, O'Donovan & Nevill, 2006).  

A partir dos estudos analisados, poder-se-á inferir que o tempo gasto em tratamentos 

e comorbilidades, associadas à DM, não promove uma boa PS e que a reduzida 

prática de AF, por parte das crianças e adolescentes com DM, poderá dever-se à 

baixa PS.  

Também Ildefonso & Simões (2008) utilizaram uma amostra de 494 estudantes com 

NEE, para analisar a perceção da diferença no autoconceito dos adolescentes com 

NEE, embora nem todos tivessem DM. Nos resultados obtidos, puderam constatar que 

36% afirmou ter um problema de saúde, 15,8% afirmou que esse problema afetava a 
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sua vida escolar, 18,8% que afetava a realização das atividades de vida diária e 

47,8% dos estudantes afirmaram que esse problema de saúde os impedia de 

participar em atividades realizadas pelos seus pares típicos.  

No entanto, contrariamente, o valor médio obtido para a PS dos participantes foi de 

2.6±1.0, o que corresponde a um valor aproximado para boa saúde, não variando 

muito entre aqueles que praticavam AF ≥ 3/sem e < 3/sem, pelo que será importante 

que efetuar mais pesquisas neste âmbito. 

Num estudo que visava comparar a PS de jovens adultos com e sem SB e determinar 

o efeito das características da doença e consequentes limitações na PS, Verhoef et al. 

(2007), constataram que a PS era inferior nos indivíduos com SB, que nos seus pares 

típicos, de idade semelhante, sobretudo, no que confere à funcionalidade. Quando 

compararam os vários tipos de SB (oculta e aberta (aperta), com e sem hidrocefalia), 

também encontraram diferenças significativas,  sendo aqueles que têm a SB oculta os 

que apresentam valores mais baixos de PS. Os autores explicaram esta diferença pelo 

facto de indivíduos com diferentes tipos de SB terem, também, diferentes quadros de 

referência. Já a dor e a obstipação estavam relacionadas com uma menor PS 

(Verhoef et al., 2007).  

Os indivíduos com DM severas podem fazer uma distinção entre os conceitos de 

saúde e dificuldade e não interpretar as comorbilidades da doença, tais como, a 

incontinência, a escoliose ou a espasticidade, como uma saúde debilitada (Andresen 

& Meyers; 2000). Será, eventualmente, por esta razão também que os participantes 

deste estudo que praticam AF < 3/sem tenham uma PIC ligeiramente superior que os 

restantes. 

Embora os resultados dos estudos para populações típicas permitam afirmar que a 

perceção de um bom estado de saúde está correlacionada com a prática de AF, na 

verdade, existem ainda poucos estudos nessa área, os que existem são transversais e 

não específicos da população em causa, pelo que não se pode estabelecer uma 

relação de causa e efeito entre a perceção do estado de saúde e a prática de AF em 

crianças e adolescentes com SB. Neste sentido, considera-se que são necessários 

mais estudos com esta população específica, para melhor se compreender este 

fenómeno. 

Perceção da imagem corporal 

A importância que é atribuída ao corpo, em termos sociológicos, é baseada na 

suposição de que as capacidades e os sentidos, as experiências e a gestão dos 

corpos não são, apenas, fundamentais para a existência humana, mas também para a 
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formação e manutenção dos sistemas sociais (Ferreira, 2006). Ter um corpo é ser 

habilitado, mas também pode ser restritivo (Ferreira, 2006). 

Na tentativa de estudar o autoconceito e a perceção de suporte social em 

adolescentes com e sem DM, Sérgio (2005) verificou que os adolescentes com DM 

tinham uma PIC menos positiva que os seus pares. No entanto, à luz do estudo 

elaborado por Verhoef et al. (2007), a existência de diferentes quadros de referência 

poderá estar na origem dos participantes que praticam AF < 3/sem e, eventualmente, 

menos funcionais, terem uma PIC ligeiramente superior que os seus pares que 

praticam AF ≥ 3/sem. 

Para avaliar a participação na AF de jovens adultos (M=21±4.5 anos) com SB e a sua 

associação com correlatos pessoais, psicossociais e relacionados com a doença, 

Buffart, van der Ploeg et al. (2008), verificaram que a participação destes indivíduos na 

AFD não está associada com as características da doença, mas com o apoio social da 

família, perceção de competência atlética e aparência física. Pelo contrário, neste 

estudo, não foi encontrada uma relação significativa entre a PIC e a prática de AF. 

Uma minoria de indivíduos com DM, nomeadamente com lesões na espinal medula, 

assumem mecanismos de defesa, numa atitude de negação e racionalização do 

problema. Habitualmente existe uma recusa de participar em processos que visem 

alcançar benefícios físicos e psicológicos. A PIC dos indivíduos com NEE poderá ser 

prejudicada devido à importância que atualmente se dá à aparência, pelo que a 

aceitação da deficiência é considerada um fator importante na forma como estes 

indivíduos se percecionam (Ferreira, 2006).  

Os valores médios encontrados, correspondentes a uma boa PIC e uma média 

satisfação com a aparência poderão ser fruto de uma mudança de mentalidades que 

está a ocorrer na sociedade. Atualmente, o indivíduo com DM é visto de uma 

perspetiva social, baseado na sua funcionalidade. Tenta-se, pois, perceber, quais os 

meios necessários para que aquele indivíduo possa ser funcional e útil à sociedade. 

Pensa-se, assim, que esta mudança na forma de ver a DM e dado que a PIC é 

influenciada pela interação social (Ferreira, 2006), pode contribuir para uma melhor 

PIC dos indivíduos com SB. No entanto, são escassos os estudos sobre o assunto e 

dada a especificidade da DM e neste caso específico da SB, não será fácil a 

generalização de estudos elaborados noutro tipo de deficiências, não podendo ser 

tiradas elações que refutem ou confirmem os resultados encontrados. 
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Motivação	  -‐	  orientação	  dos	  objetivos	  (ego/	  tarefa) 

A motivação tem sido amplamente investigada, nomeadamente com a intenção de 

promover e manter comportamentos. A motivação é caracterizada, de um modo geral, 

pela força que impulsiona os indivíduos a ativarem algumas necessidades e orientá-

las para um objetivo, numa dada circunstância, sendo as necessidades e os objetivos 

do indivíduo condições necessárias para desenvolver a sua motivação. No entanto, 

esta definição é imprecisa, uma vez que a motivação não é uma característica própria 

do indivíduo, mas varia em função das circunstâncias e da idade. 

Importa diferenciar dois tipos de motivação, aquela que é autoimpulsionada ou 

motivação intrínseca e aquela que depende da ação de outros ou motivação 

extrínseca.  

São alguns os autores que defendem que a motivação influencia a prática de AF em 

populações típicas. Marques (2010) refere que a motivação para a prática de AFD 

resulta da combinação entre a vontade, a necessidade, o conhecimento das causas 

explicativas, o desempenho e a perceção de competência que o indivíduo tem 

relativamente a uma determinada situação e contexto e que deve ser encarada como 

um processo, cujos objetivos implicam esforço, persistência, planeamento, tomada de 

decisões e resolução de problemas. 

De modo a estudar a forma como o processo da motivação poderia estar relacionado 

com os objetivos do domínio da tarefa e da performance em salas de aula, Ames & 

Archer (1988) efetuaram um estudo com alunos do ensino básico e secundário, tendo 

identificado dois tipos de alunos relativamente à forma como percecionavam a 

aprendizagem. Estes dois grupos demostravam ter padrões diferentes relativamente à 

orientação dos seus objetivos no que se referia às aprendizagens, às preferências do 

nível de desafio das tarefas, às atitudes em relação à turma e às crenças acerca do 

sucesso ou insucesso. 

Assim, os autores identificaram no seu estudo aqueles que colocavam um maior 

enfâse no domínio da tarefa, que referiam utilizar estratégias de aprendizagem 

eficazes, preferiam tarefas que oferecessem desafio, tinham uma atitude mais positiva 

relativamente à sua turma e acreditavam que o sucesso surgia em função do esforço – 

orientação para a tarefa. Num outro grupo, identificaram os alunos que tendiam a 

colocar o foco na sua competência, julgando a sua competência negativamente e 

atribuindo o seu insucesso a esta causa, adicionando a tendência de considerar o 
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trabalho demasiado difícil, o que refletia um padrão motivacional mal adaptado que 

não suportava o esforço subsequente – orientação para o ego (Ames & Archer, 1988). 

Os mesmos autores verificaram, também, que o padrão de comportamento dos alunos 

com orientação para a tarefa se mantinha e permanecia forte, mesmo quando a sua 

perceção de competência era ligeiramente inferior, o que promovia a consistência do 

envolvimento na aprendizagem e a persecução de tarefas que a promoviam (Ames & 

Archer, 1988).  

Duda (1989) verificou que atletas com uma grande orientação para a tarefa tendiam a 

acreditar na importância do domínio de habilidades, na superação pessoal, na 

cooperação e que a AFD devia socializar os indivíduos, no sentido destes serem 

cidadãos honestos, respeitáveis e interessados na sociedade em geral. Acreditavam, 

também, que a participação na AFD promovia a autoestima e um estilo de vida ativo. 

O mesmo autor defende que a orientação para a tarefa tende a ser negativamente 

relacionada com a visão de que a AFD deve melhorar o estatuto social do indivíduo 

(Duda, 1989). 

A orientação dos objetivos para o ego, está associada a uma visão da AFD como 

reflexo de benefícios externos e ganhos pessoais que dele poderão advir (Duda, 

1989). Assim, Duda (1989) defende que o indivíduo com orientação para o ego 

acredita que a AFD melhora o estatuto social e a autoestima e o torna melhor do que 

os demais. Segundo ele, este tipo de orientação dos objetivos está, também, 

relacionada positivamente com a crença de que a AFD ajuda à entrada na faculdade, 

ao acesso a cargos de carreira de topo e a ganhar mais dinheiro. 

Duda (1989) refere, ainda, que os resultados assumem particular importância para um 

atleta com orientação para o ego, tendo este a necessidade de demonstrar um 

elevado nível de competência relativamente aos demais, mesmo que, para tal, tenha 

que mudar as regras, encarando a AFD como um meio para atingir outros fins. 

Papaioannou et al. (2006) realizaram um estudo que visava analisar a relação causal 

entre a prática de AFD e a orientação dos objetivos, a perceção de competência e a 

motivação intrínseca na EF, numa amostra representativa de adolescentes gregos. 

Baseados na teoria proposta por Ames, Papaioannou et al. (2006) verificaram que 

quando a orientação para a tarefa de um adolescente é elevada, independentemente 

se a sua perceção de competência é baixa ou elevada, ele consegue manter as 

expectativas elevadas, o prazer e utilizar estratégias adaptativas em variados 

ambientes; que existe uma diminuição da motivação para a prática de AF com o 

aumento da idade; e que uma perceção de competência elevada facilita as 
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expectativas de sucesso e a adoção de comportamentos, tais como, a persistência e a 

escolha de tarefas desafiantes e difíceis.  

Os mesmos autores concluíram que a orientação para a tarefa e a perceção de 

competência determinam a motivação intrínseca, que, juntamente com o prazer, 

promovem o envolvimento dos adolescentes na prática de AF e que existe uma 

relação recíproca entre a perceção de competência e o envolvimento e permanência 

na prática de AF (Papaioannou et al., 2006).  

Papaioannou et al. (2006) demonstrou que enquanto a orientação para a tarefa é 

determinante para a prática e envolvimento na AF, a orientação para o ego não é, 

pois, embora a orientação para o ego possa ter efeitos temporários na prática de AF, 

estes efeitos não são mantidos. Assim, a orientação para o ego não é uma causa mas 

um efeito temporário para o envolvimento na AF, não tendo sido observados 

benefícios na motivação dos adolescentes, devido à interação da orientação para o 

ego com a perceção de competência (Papaioannou et al., 2006). 

Verificaram, ainda, que os professores não tinham impacto, a longo prazo, na 

orientação para a tarefa e na motivação intrínseca. Assim, os autores atribuíram as 

diferenças de orientação para a tarefa e perceção de competência a fatores sociais 

externos à escola, tais como a família, os pares ou o envolvimento em AF exterior à 

escola. 

No estudo de caso que Marques (2010) realizou sobre a escola, a EF e a promoção 

de estilos de vida ativos e saudáveis, constatou que os rapazes tinham uma 

orientação mais voltada para o ego, enquanto as raparigas tinham uma orientação, 

claramente, voltada para a tarefa. Os alunos com menores níveis de orientação para a 

tarefa, reportavam menor motivação para a prática de AF e, uma vez que, a falta de 

motivação contribui para um menor empenho nas tarefas, o autor presumiu uma 

probabilidade menor de sucesso dos alunos com baixa orientação para a tarefa (os 

rapazes), tendo atribuído a maior orientação para o ego a uma combinação de 

tentativas de insucesso e à falta de critérios internos de sucesso. 

Este autor defende que a crença de que a habilidade é uma característica inata tem 

um efeito negativo nas crianças, relativamente às que se acreditam mais hábeis, uma 

vez que pensam que o seu esforço é infrutífero (Marques, 2010), o que pode ser 

significativo e inibir a prática de AF das crianças e adolescentes com SB.  

Nas suas pesquisas, Bergin & Habusta (2004), verificaram que os pais influenciam a 

forma como os seus filhos orientam os seus objetivos, sobretudo quando têm uma 

orientação para o ego e a transmitem. 
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De um modo geral, a orientação para a tarefa está relacionada positivamente com a 

aprendizagem, enquanto a orientação para o ego com o reconhecimento e a 

competição (Marques, 2010).  

As orientações sociais dos objetivos, preconizadas por, Stuntz & Weiss (2009), 

sugerem a existência de cinco orientações dos objetivos, uma vez que estas refletem 

a forma como a competência é conceptualizada, relativamente às relações sociais que 

se estabelecem com os outros. Assim, além da orientação para a tarefa e para o ego e 

dos resultados motivacionais, estabeleceram uma ligação destes com a amizade, a 

integração no grupo e dos elogios do treinador.  

Estes autores defendem que a interação entre as orientações sociais dos objetivos e a 

perceção de competência social podem ser preditores dos resultados motivacionais. 

Sendo os adolescentes mais versáteis, mais amigos e menos orientados para o ego, 

os que reportam mais prazer, perceção de competência e motivação para o desafio, 

comparativamente aos que apresentaram valores baixos nos cinco parâmetros. 

Embora não se tenha estabelecido uma relação significativa entre a orientação dos 

objetivos e a prática de AF, ainda existe pouca pesquisa efetuada sobre a causalidade 

entre a prática de AF e a orientação dos objetivos, a perceção de competência e a 

motivação intrínseca (Papaioannou et al., 2006) na população em geral. Tendo, a 

maior parte sido efetuada em meios académicos e poucas sido realizadas em 

ambiente de AF, pelo que são necessárias futuras investigações, em diferentes 

culturas (Wang, Biddle, O’Donovan & Nevill, 2007), nomeadamente na SB, no sentido 

de determinar se estas variáveis sociocognitivas têm uma importância universal. 

Assim, não será fácil corroborar ou refutar os resultados encontrados. 

Assumindo que a orientação dos objetivos permite prever o envolvimento das crianças 

e adolescentes na prática de AF, interessa, pois, perceber se esta relação também se 

verifica na população em estudo e de que forma a podemos promover, no sentido de 

moldar comportamentos e atitudes mais saudáveis e ativas. 

Adultos significativos 

A partir dos resultados obtidos pode-se constatar que a grande maioria dos pais e 

mães não pratica AF (82.2%), o que seria expectável, uma vez que o tempo gasto em 

cuidados de natureza complexa dos filhos, contribui para que tenham uma menor 

qualidade de vida (Prudente, Barbosa & Porto, 2010), pelo que se infere que a prática 

de AF não será uma prioridade. 
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O ambiente familiar que rodeia uma criança ou adolescente com SB é, habitualmente, 

coeso e positivo, havendo laços particularmente estreitos e evidentes (Bellin, Sawin, 

Roux, Buran & Brei; 2007), sendo a familia um facilitador na inlcusão na escola regular 

de adolescentes com SB entre os 14 e os 16 anos (Malheiro, 2005). São variados os 

estudos que corroboram o facto de haver uma relação significativa entre o apoio social 

da família e dos amigos e a mudança de alguns comportamentos, não só em 

populações típicas (Marques, 2010; Sherril, 1997, in Fougo, 2010), como em 

populações com NEE (Buffart, van der Ploeg et al., 2008; Liusuwan et al., 2007; 

Lopes, Kato & Corrêa, 2002; Rimmer et al., 2004; Rimmer & Rowland, 2008; Sérgio, 

2005). 

No entanto, a família assume, frequentemente, uma posição mais ativa em caso de 

doença ou deficiência, o que pode levar a comportamentos de superproteção, que 

podem, por sua vez, conduzir a isolamento e infantilização do adolescente e, 

eventualmente, na não consideração da sua subjetividade enquanto pessoa e da sua 

autonomia, assumindo, muitas vezes uma postura intrusiva  (Soares et al., 2006).  

Os adolescentes tendem a adotar mecanismos de defesa contra a angústia e a 

preocupação relacionadas com a SB e os desafios gerais da adolescência (tensão das 

responsabilidades familiares e da escola) (Bellin et al., 2007). Se por um lado os 

adolescentes estão mais próximos dos pais, também existe uma tensão habitual e 

característica da adolescência, sobretudo nas áreas da independência e do controlo 

(Bellin et al., 2007), havendo tendência a diminuir a influência parental (Fredricks & 

Eccles, 2004). Talvez por essa razão não se tenha encontrado uma corelação entre a 

prática de AF e a perceção que os participantes tinham acerca da prática de AF dos 

pais.  

Também Martin & Choi (2008), no âmbito de uma pesquisa realizada para analisar o 

apoio parental e se as percepções de crianças com NEE estavam relacionadas com 

as percepções dos pais, não encontraram qualquer relação entre o prazer dos pais, o 

incentivo aos filhos e o papel de modelo de AF, com as perceções de competência 

que tinham dos filhos. Os autores verificaram que os pais apoiavam o envolvimento 

dos seus filhos na AF e incentivavam-nos a ser fisicamente ativos, mesmo sendo a 

maioria dos pais inativos, o que consideraram encorajador, dada a “sobreproteção” 

habitual. Os pais reconheciam o prazer dos filhos, mas não os consideravam 

particularmente competentes; já as crianças percecionavam-se menos competentes, 

independentemente do incentivo dos pais (Martin & Choi, 2008).  
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Johnson (2009) verificou que os pais proporcionam mais oportunidades de frequência 

em AF quando conhecem os seus benefícios. 

Mesmo que controlada pela família, a experiência dos jovens não fica, restrita a esse 

espaço, sendo construída nos espaços públicos, com destaque para a escola. A 

deficiência faz com que sejam olhados com estranheza, curiosidade e/ou repúdio, 

dificultando as interações entre pares e, inclusive, com os professores (Soares et al., 

2006). Soares et al. (2006) referem que mesmo quando os jovens com SB já estão 

integrados num dado ambiente social, algumas manifestações da doença, como a 

incontinência urinária e/ou fecal, geram ansiedade e as perguntas feitas por estranhos, 

que se permitem colocar questões, muitas vezes intrusivas, relativas à sua deficiência, 

criam um sentimento de invasão da privacidade. Estas manifestações da doença 

dificultam a integração destes alunos numa atividade de complemento curricular, 

devido às questões logísticas que se colocam para a troca de fraldas ou a sua 

inclusão na própria atividade, fruto da superproteção ou desvalorização (Soares et al., 

2006). Esta investigação poderá, também, justificar a pouca prática de AF dos 

participantes. 

Buffart, van der Ploeg et al. (2008), numa pesquisa efetuada com jovens adultos com 

SB, constataram que participação na AFD não está tão relacionada com a habilidade 

física, mas mais com as preferências pessoais, pelo que consideram que haveria 

benefícios, para a prática de AFD, num aumento do suporte social e da perceção de 

competência. Dados que não são corroborados pelos dados obtidos. 

Já Sérgio (2005), num estudo com uma amostra constituída por adolescentes com e 

sem DM, constatou que a perceção de suporte social por parte dos adolescentes com 

DM, relativamente aos professores, é praticamente inexistente e semelhante aos seus 

pares sem DM. Contrariamente, Malheiro (2005) verificou que os professores são um 

sistema de suporte da inclusão na escola regular de crianças com SB entre os 12 e os 

13 anos. 

Contrariamente aos resultados obtidos, são vários os autores a referir haver uma 

relação significativa entre o apoio social da família e dos amigos e a prática de AF, em 

populações típicas (Marques, 2010; Marques et al., 2009; Perry, Saelens & Thompson, 

2011; Sallis, Taylor, Dowda, Freedson & Pate, 2002; Smith, 2003; Trost et al. 2003) e 

em populações com SB (Buffart, van der Ploeg et al., 2008; Liusuwan et al., 2007). 

Será benéfico efetuar mais pesquisas neste âmbito, com amostras de maior dimensão 

e, eventualmente, comparando grupos com e sem SB. 
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Pares 

Alguns estudos efetuados no âmbito das crianças e adolescentes com SB referem, 

que a relação entre pares pode ser vista de duas perspetivas, uma positiva e outra 

negativa (Malheiro, 2005; Martin & Smith, 2002; Roux, Sawin, Bellin, Buran & Brei, 

2007). Os jovens expressam experiências positivas em amizades próximas, mas têm 

baixa perceção de competência social, associando esta experiência a preconceito, 

estereótipos e limitadas experiências de namoro (Roux et al., 2007).  

Num estudo efetuado para descrever as percepções psicossociais de jovens atletas 

com NEE, Martin (2006), constatou que embora o compromisso com a AFD, o 

encorajamento dos pais e a qualidade da amizade entre pares estejam relacionados, 

aparentemente, o prazer pela prática parece ser um correlato mais significativo para a 

promoção da AFD entre os 12 e os 18 anos, tendo sido referido por 43% dos 112 

jovens (54 com SB). 

Martin & Choi (2008) sugerem que os pares têm uma abordagem mais positiva com 

crianças com menor habilidade motora do que com crianças maior habilidade motora. 

Com o objetivo de estudar a qualidade de vida de jovens com SB, atendidos no 

Children’s National Medical Center, Soares et al. (2006) acompanharam, durante seis 

meses, 15 jovens, entre os 15 e os 20 anos, tendo constatado, relativamente à 

socialização e inserção social, que as vivências com os pares na escola, 

frequentemente estigmatizantes, reforçam problemas de autoestima e isolamento. A 

deficiência é, muitas vezes, interpretada como impossibilidade, pelo que há tendência 

a poupar e limitar o jovem, reduzindo a sua autonomia nas decisões (Soares et al., 

2006). Por outro lado, as crianças tendem a percepcionar as ofertas de ajuda bem 

intencionadas negativamente (Martin & Choi, 2008).  

Perante a análise destas pesquisas, não será de estranhar o facto de não se ter 

encontrado uma relação entre a prática de AF e a perceção de prática dos seus pares, 

visto que 71% dos participantes refere que nunca pratica ou pratica pouco 

frequentemente AF com os seus pares. Uma vez que os respondentes frequentam a 

escola regular, a maioria dos seus pares serão crianças e adolescentes típicos, sem 

qualquer NEE, o que poderá criar um distanciamento entre ambos. 

Sérgio (2005) verificou que as perceções de aceitação social e competência atlética 

são afetadas sobretudo pela perceção de suporte social proporcionada pelos amigos. 

O autor constatou que os adolescentes com DM percecionam um suporte social muito 

menor relativamente aos amigos, que os seus pares sem DM. As crianças e 

adolescentes com NEE são, frequentemente, excluídas pelos pares (Martin & Choi, 
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2008) e desencorajadas a participar em experiências típicas da idade (e.g. Taub & 

Greer, 2000).  

Pijl, Frostad e Flem (2008) demonstraram que 25% dos alunos com NEE não são 

aceites pelos seus pares (são pouco populares), não têm muitos amigos e não 

participam em nenhum subgrupo da turma, enquanto apenas 8% dos alunos típicos 

têm experiência similar. Estes resultados mostram que os alunos com NEE estão mais 

vulneráveis ao isolamento e tendem a relacionar-se apenas com os seus pares 

também com NEE, vivendo nestas relações experiências mais positivas, pelo que 

necessitam de um apoio suplementar que os ajude a participar nos grupos. Esta 

tendência ao isolamento social também poderá estar na origem da inatividade física 

da maioria dos participantes e contribua para o facto de não ter sido encontrada uma 

corelação entre a prática de AF e a perceção da prática dos amigos. 

Independentemente dos factos citados, Murphy et al. (2008), defendem que embora 

os programas especializados sejam benéficos, a participação de crianças com NEE 

juntamente com outras crianças típicas em atividades da comunidade reduz as 

barreiras sociais. Sendo que as amizades, assumem um importante papel no 

desenvolvimento das capacidades de comunicação, cognitivas e sociais (Malheiro, 

2005). 

Embora haja poucos estudos efetuados com populações típicas (Sallis et al., 2002; 

Smith, 2003) e com populações com NEE (Martin, 2006), ambos relatam a importância 

dos pares na promoção da AF, o que contraria os resultados obtidos. 

Estatuto sócio económico 

Vários estudos epidemiológicos apontam causas genéticas e não genéticas para a 

etiologia da SB (Au et al., 2010). Uma das descobertas mais marcantes, feita no final 

do séc. XX, foi que alguns casos desta doença podem ser evitados através de um 

suplemento de ácido fólico (Godfrey & Oakley, 2009), não só periconcepcional, como 

durante o primeiro trimestre da gravidez (Santos & Pereira, 2007). Estudos atuais 

demonstraram o impacto inquestionável da utilização do ácido fólico, variando entre 19 

a 78% a prevenção primária possível (Santos & Pereira, 2007). No entanto, dada a 

ineficácia das políticas de prevenção implementadas em muitos países, apenas 10% 

dos casos evitáveis com suplemento de ácido fólico está, realmente, a ser evitado 

(Godfrey & Oakley, 2009).  

Cunha, Fontana, Garcias, & Martino-Roth (2005), num estudo realizado para analisar 

a frequência e os fatores de risco associados à ocorrência de SB, observaram que a 
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maioria das mães e pais com um ESE baixo tem maior risco de ter crianças com 

deficiências do tubo neural.  

O facto de cerca de 74% das crianças e adolescentes analisados ter um ESE baixo 

pode sugerir uma dieta materna deficiente, a não utilização de um suplemento de 

ácido fólico, além de um deficiente acompanhamento clínico, nomeadamente ao nível 

da pesquisa efetuada durante a anamnese (Cunha et al., 2005).  

Embora não tenham sido encontrada uma relação entre o ESE e a prática de AF, 

serão necessários mais estudos de maior dimensão, representativos e com amostras 

aleatórias, neste âmbito, para que se possa compreender melhor esta questão. 

 

Limitações do estudo 

O facto de apenas um terço dos indivíduos convidados ter acedido a participar no 

estudo, reduz a possibilidade de generalização dos resultados obtidos, uma vez que 

reduz o significado estatístico (aumenta a probabilidade de cometer erros tipo II, i.e., 

não detetar uma relação que, de facto, existe). 

Também o facto por se ter optado por valores auto reportados, poderão ter 

condicionado os resultados obtidos. A recolha de dados auto reportados pode desviar 

as respostas em função da imagem do desejo social e não serem os mais fidedignos. 

Escolha da amostra não foi efetuada de forma aleatória. O recrutamento dos 

participantes através da ASBHIP pode ter criado uma amostra desequilibrada, 

nomeadamente, em termos de ESE, i.e., podem não ser representativos da realidade 

das crianças e adolescentes com SB, que frequentam a escola regular, sem défice 

cognitivo associado. 

O questionário pode não ter sido o mais adequado, pois não é específico da realidade 

que se pretendia estudar. 

 

Conclusões e recomendações para futuros estudos  

Aumentar a AF entre jovens com NEE é uma importante responsabilidade médica, de 

reabilitação e de saúde pública que necessita maior atenção no futuro (Rimmer & 

Rowland, 2008), pelo que é imperativa a realização de estudos de maior dimensão em 

crianças com NEE (Johnson, 2009; Vermaes et al., 2005).  

Será importante realizar pesquisas futuras no âmbito dos correlatos psicossociais com 

a AF (Buffart, Roebroeck et al., 2008), situadas num contexto socioeconómico, cultural 
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e ambiental (Fowler et al., 2007; Murphy et al., 2008), tendo em consideração as 

diferenças entre os indivíduos que se deslocam em cadeira de rodas e os que não têm 

capacidade de marcha autónoma (Buffart, Roebroeck et al., 2008), realizados com 

rigor científico e replicáveis, específicos de cada género e comparando a população 

típica com a NEE. 

Existe, ainda, a necessidade de avaliar continuamente a AF em indivíduos com NEE 

como uma medida de funcionalidade após tratamento para melhorar a mobilidade 

(McDonald, 2002), desenvolver e aplicar estratégias de intervenção para a prevenção 

e tratamento da obesidade (Kohn et al., 2006; Rimmer et al., 2007) e compreender as 

perspectivas únicas das crianças com NEE para desenvolver futuros programas, 

serviços e oportunidades, para efetivamente chegar às suas necessidades de 

atividades (Harding et al., 2009). 

Uma das mais importantes responsabilidades e desafios que se colocam é criar 

estratégias efetivas e recursos para promover a AF entre jovens com NEE, que 

enfrentam enormes barreiras físicas, de prescrição do exercício e atitudinais para a 

participação em AF e AFD (Rimmer & Rowland, 2008). 

Embora nos últimos anos tenha havido um aumento das metodologias de medida, na 

pesquisa efetuada, para garantir a viabilidade, confiabilidade, validade e recetividade 

das medidas de AF de crianças e adolescentes com NEE, é fundamental serem 

criados protocolos, que identifiquem a efetividade das intervenções (Fragala-Pinkham, 

O’Neill, Bjornson & Boyd, 2012) e promovam o desenvolvimento de recomendações 

que considerem: a especificidade da doença e os exercícios que são seguros praticar, 

a frequência, intensidade, volume e duração mínimas que são requeridas para 

promover efeitos benéficos e o desenvolvimento de novas abordagens para promover 

a AF em indivíduos com NEE com diferentes severidades (McDonald, 2002; Oriel et 

al., 2008).  

Embora a prescrição do exercício para promover a aptidão física deva ser baseada 

nos mesmos princípios que a população em geral, as modificações do protocolo 

devem ser feitas considerando o nível de mobilidade funcional, o número e tipo de 

comorbilidades associadas e o grau de envolvimento de cada membro (Rimmer, 

2001). 

É necessária promoção efetiva da saúde dos jovens com NEE, desenhadas à medida, 

em função da sua capacidade e nível de interesse, tendo em conta as limitações 

físicas, cognitivas e/ou sensoriais que estejam associadas à sua dificuldade, e eliminar 

as barreiras ambientais que possam encontrar por não poderem ser capazes de 
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participar nas AF e de promoção da saúde escolares ou da comunidade (Rimmer et 

al., 2007). 

Permanece a questão se as crianças e os adolescentes com SB são inativos porque 

são incapazes ou, pelo contrário, se são incapazes porque são inativos. Para 

compreender esta questão, são necessários mais estudos que visem promover a AF e 

quando houver uma promoção real e efetiva da AF junto desta população, tirar 

conclusões. 

Este documento constitui um bom recurso para informar e facilitar futuras pesquisas 

sobre a AF em crianças e adolescentes com SB. 
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