
CLASSIFICAÇÃO EM ESPORTES PARALÍMPICOS

No esporte Paralímpico, diferente do Olímpico, existe o Sistema de Classificação.

Os critérios de classificação mudaram ao longo do tempo

Atenção
Todos os esportes paralímpicos devem seguir as regras do IPC 
(Comitê Paralímpico Internacional), que faz a gestão de alguns 
esportes, como natação e atletismo. Para outros esportes, 
como a canoagem, existe uma Federação Internacional, que 
também deve seguir as regras do IPC, com alguns ajustes, 
conforme necessário. E todos devem seguir essas regras.
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2021 Início de novas discussões para atualização
do código de classificação do IPC. 



Além de conhecer as regras (IPC e ICF, no caso da canoagem) e ter um excelente conhecimento específico
(ciência do movimento humano, para o classificador funcional), o classificador deve seguir rigorosamente
o Código de Ética do IPC (https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/160502112749067_
Sec+ii+chapter+1_1_IPC+Code+of+Ethics.pdf )

O que é necessário para ser
um classificador de Paracanoagem?

Respeitar todos os protocolos e regras do Comitê Paralímpico Brasileiro
e Confederação Brasileira de Canoagem. 

https://www.paralympic.org/classification

https://www.canoeicf.com/disciplines/paracanoe

Conhecer/ler todos os documentos do IPC - International Paralympic Committee 
Comitê Paralímpico Internacional e da ICF - International Canoe Federation Federação
Internacional de Canoagem: 

https://www.cpb.org.br

http://www.canoagem.org.br
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Exitem diferentes níveis para a formação do Classificador:

A classificação do atleta começa com a análise dos documentos/exames para averiguar se ele tem
ou não um comprometimento elegível para a paracanoagem.
 
São 10 comprometimentos elegíveis do IPC.

Observe, abaixo, quais são os 3 comprometimentos elegíveis da Paracanoagem.

Níveis para fomação do Classificador:

Classificação do Atleta

Aberto a todos os interessados em conhecer
a Classificação na Paracanoagem1

Trainee nacional2

Classificador Nacional3

Trainee Internacional4

Classificador Internacional5

Diminuição da força muscular1
Comprometimentos elegíveis
na paracanoagem

Diminuição da amplitude de movimento2

Deficiência de Membros3

Diferênça de Comprimento de Membros4

Baixa Estatura5

Hipetonia6

Ataxia7

Atetose8

Deficiência Visual9

Deficiência Intelectual10

Análise das evidências para qualquer um (ou mais e um) dos 3 tipos de comprometimentos
elegíveis: Diminuição da força muscular; Diminuição da ADM; Deficiência de membros.1

Avaliação funcional para confirmar os critérios mínimos de elegibilidade2

3 baterias de teste (para cada barco testes específicos).
De acordo com os resultados, o atleta será alocado em uma classe;3



CAIAQUE - CRITÉRIOS MÍNIMOS DE ELEGIBILIDADE

VA’A - CRITÉRIOS MÍNIMOS DE ELEGIBILIDADE

TRONCO + mmii + obs. água = Total  mmii (≤18 pontos) obs. água (≤18 pontos)

TRONCO (0 a 13,5 pontos) TRONCO (15 a 18 pontos) 

Se SIM, o Atleta
fará testes específicos

Para cada bateria, haverá uma pontuação que indicará um grupo

Se Negativo (NÃO), o Atleta
NÃO É ELEGÍVEL e a classificação

termina neste ponto.

O atleta deve ter uma perda de pelo menos
4 pontos em 1 membro inferior. 

SIM NÃO

MEMBROS INFERIORES
Pontuação: 0-28

TRONCO
Pontuação: 0-84

OBSERVAÇÃO NA ÁGUA
Pontuação: 0-12

Se o atleta tiver mais de 24 pontos
na avaliação da perna, ele será

“inelegível” para a Paracanoagem.

Grupo 1: (0-2 pontos)
Grupo 2: (3-17 pontos)

Grupo 3: (18-24 pontos)

Grupo 1: (0-16 pontos)
Grupo 2: (17-68 pontos)
Grupo 3: (69-84 pontos)

Grupo 1: (0-3 pontos)
Grupo 2: (4-8 pontos)
Grupo 3: (9-12 pontos)

A soma dos pontos (de cada GRUPO) das 3 baterias de teste
determinará em qual classe os atletas competirão.

4 a 7 Pontos

KL2

8 a 9 Pontos

KL3

3 Pontos

KL1

Pontuação de 1 mi é de 4
pontos ou menos (perda de

10 pontos) em um mi.

A pontuação de mmii é de 17
ou menos. (perda de 11

pontos em mmii).

A pontuação do tronco (transformado)
é de 10,5 ou menos e mmii pontuam

20 ou menos (perda de 7,5
pontos ou mais no teste

dinâmico de tronco e 8 pontos
ou mais em mmii)

1 a 27 Pontos

VL2

≤28 Pontos

VL3

0 Pontos

VL1


