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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Programa de
condicionamento e
prevenção de dores nos
ombros para atletas em
cadeiras de rodas.
Prof. Dr. Saulo de Oliveira, Prof. Rudá Espírito Santo e Prof. Ms. Lúcia de Oliveira

Dores nos ombros são sintomas comuns em usuários de cadeiras de rodas[1-3].
Durante o isolamento social requerido pela COVID-19, há aumento
considerável das chances em desenvolver lesões por esforço repetitivo nas
atividades em casa e pela redução do condicionamento físico[4,5]. Neste
momento, atletas em cadeiras de rodas têm retornado/mantido às rotinas de
treino, mesmo em casa; Assim, adaptou-se uma proposta de programa de
exercícios voltados à prevenção das dores nos ombros, especificamente, para
essa população

[6,7].

Este programa pode ser

realizado tanto em casa quanto no próprio
local dos treinamentos tendo-se como
foco, atletas usuários de cadeiras de
rodas, tais quais, praticantes do
basquetebol, bocha, rúgbi, tênis e
badminton. O programa é

composto por 3 partes:

a) Exercícios preparatórios;
b) exercícios de fortalecimento; e
c) exercícios de alongamento.
https://url.gratis/YZsT8
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Exercícios e movimentos
#1 Preparatórios:
 Os movimentos preparatórios são
realizados com os braços relaxados,
movendo-se em diferentes direções.
 Recomenda-se de 8 a 10 repetições
em cada membro.

#2 Fortalecimento:
 3 à 5 séries, com 8 à 10 repetições;
 Intervalo entre as séries de 45 a 60
segundos;
A velocidade de execução
recomendada é 1s para cada fase do
movimento.

#3 Alongamento:
 3 a 5 repetições, com tempo de alongamento
de: 20 a 30 segundos;
 Descansando de 15 a 20 segundos entre os
movimentos/exercícios;
 A intensidade deve ser controlada pelo
aparecimento de desconfortos leves, buscando
aumentar a amplitude do movimento na
articulação.
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Exemplos de exercícios preparatórios:
Figura 2

Figura 1
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B) ST RENGT H ENI NG: 3 sets 10 repetitions with 45s of rest between sets.
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2. - Scapula retraction and depression
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Recomendações:
Na

realização

exercícios,

ao

dos
sentir

qualquer dor ou desconforto

significativo, deve-se entrar
em

contato

com

o

fisioterapeuta e/ou treinador.
Para visualização de mais
exercícios acesse a cartilha
completa no site da revista

NEFCE ou clique na figura
ao lado.
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