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.

ATIVIDADE FÍSICA EM TEMPOS DE PANDEMIA

Prescrição e
acompanhamento de
atividades físicas de
forma remota para
grupos especiais.
Prof. Dr. Wilson Viana & Prof. Dr. Ary Gomes

Fascículo 1: A avaliação física
Durante este momento de pandemia, é orientado pela OMS o isolamento
social [1], o que aumenta o sedentarismo. Deste modo, a realização de
atividades físicas em casa, elimina o comportamento sedentário e reduz
os efeitos das doenças crônicas.
Então pergunta-se: Como
prescrever exercícios de
forma adequada [2-4] e
acompanhar atividades
físicas neste período de
isolamento social? Isso é
possível de maneira remota,
por meio de aplicativos de
chamada de vídeos, com
acompanhamento de
profissionais.
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Avaliação física
para populações
especiais
É importante que
este público seja inicialmente
submetido tanto a uma
avaliação clínica (por

intermédio de um médico),
como física [5], realizada por
profissionais de Educação
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Física.

Tais avaliações são
importantes para identificar
patologias, lesões,
medicações, nível de atividade

física, para uma prescrição e
atuação segura.

Essas avaliações
devem ser realizadas antes
do início da prática das
atividades físicas e repetidas

a cada três meses.
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Alguns testes
possíveis de serem
realizados de maneira
remota:
1. Teste de resistência dos membros
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inferiores (Sentar e levantar);

2. Teste de resistência dos membros
superiores (Flexão de cotovelo sentado);
encurtador.com.br/alCS9

3. Teste de agilidade (Levantar e
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caminhar em torno de um cone com
uma distância de 2,44 metros).
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Recomendação:
Condicionamento Físico para Grupos Especiais
(CONFISGE)
https://www.instagram.com/confisgecav/
Próximos fascículos:
Iremos abordar a prescrição de exercícios para pessoas
com hipertensão, cardiopatias, obesidade, diabetes e
doenças pulmonares.
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