EIXO 1: ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE

Atividade física
em tempos
de pandemia
Uma iniciativa do Núcleo de Educação Física
e Ciências do Esporte durante a pandemia da Covid-19.
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Exercício físico em
casa melhora a saúde
de pessoas
com lesão medular ?
Prof. Dr. Saulo Oliveira, Prof. Igor Oliveira e Profa. Ms. Lúcia Inês Oliveira

Apresentação
A lesão medular (LM) é um problema crônico decorrente de traumas ou
doenças que atingem a medula espinhal. Dentre as limitações
decorrentes da LM, as mais comuns são: paralisia
total ou parcial dos membros inferiores,
superiores e do tronco,
dificuldades respiratórias,
alteração dos
reflexos autonômicos,
diminuição da capacidade
física e disfunções

www.canva.com

metabólicas [1,2,3].

ATIVIDADE FÍSICA EM TEMPOS DE PANDEMIA

No ano de 2018

[4]

foram publicadas recomendações para aumentar os

níveis de atividade física. Contudo, o advento da Pandemia pelo Sars-Cov2, fez com que as pessoas com LM ficassem impossibilitadas de seguirem
suas rotinas de atividades físicas regulares.

Em virtude da necessidade de permaneceram em suas casas, surge o
questionamento: “O treinamento físico realizado em casa traz benefícios à
saúde de pessoas com LM?”
Vimos que SIM!

Nestes fascículos
demonstraremos
como chegamos
a essa conclusão
e faremos
recomendações!
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O que é a revisão
sistemática?
(...) um conjunto de
estudos realizados sobre um
determinado assunto, que
somados formam a melhor e
mais segura informação
científica sobre o tema.

Buscamos as melhores informações para concluir nossas
ações e recomendações, de acordo com as normas
internacionais. E os resultados foram bastante positivos!

Podemos dividir os benefícios nos tipos de estudos:
1. Terapias com eletroestimulação muscular;
2. Atividades com equipamentos mecânicos e eletrônicos;
3. Atividades com elásticos e alongamentos.
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Informações
complementares:
10 minutos de exercícios em cadeiras de rodas:
https://www.youtube.com/watch?v=SBcvIynb2Fg&feature=youtu.be
Aulas para condicionamento físico realizados em cadeiras de
rodas:
http://movimentoparalimpico.com.br
Figuras e ilustrações:
www.canva.com
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