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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Doença pulmonar
obstrutiva crônica e
exercício físico
Prof. Dr. Edil Rodrigues Filho, Prof. Dr. Ary Gomes Filho, Discentes José Roberto Correia
da Silva e Thiago José da Silva

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é caracterizada pela
limitação ao fluxo aéreo, normalmente agravada exponencialmente,
sendo

revertida

de

forma

parcial

através

de

medicamentos

broncodilatadores[1]. Além de ser uma doença pulmonar, pode ocasionar
um impacto generalizado no sistema musculoesquelético, cardiovascular
e aspectos psicossociais[2]. O acometimento dessa doença impacta
negativamente a qualidade de vida e saúde desses indivíduos, tornandose uma das principais causas de incapacidade
física e mortalidade[3].
Dentre as comorbidades, a dispneia
(falta de ar) e a disfunção muscular
esquelética são as razões
principais para que os indivíduos
com DPOC evitem a
prática de exercícios físicos,
principalmente os exercícios
aeróbios (corrida e
caminhada).
https://url.gratis/Ht1DS

ATIVIDADE FÍSICA EM TEMPOS DE PANDEMIA

Quem têm DPOC permanece muito
tempo sentado, devido às limitações
físicas e a sensação de falta de ar e
fadiga muscular excessiva[4].
https://url.gratis/9zNp1

A prática supervisionada de

Tendo a reabilitação pulmonar

exercício físico em todos os

um

estágios

melhoria da performance física,

da

doença

altamente recomendada[4].

é

papel

importante

social, e qualidade de vida[4].
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Importante
salientar
Associado ao tratamento clínico, o exercício físico auxilia
na redução da demanda respiratória, sensação de dispneia
e aumento no condicionamento físico[5].

Programa de exercícios físicos
incorporado

ao

tratamento

convencional da DPOC:

Desenvolvimento dos
componentes de desempenho

relacionados à saúde:
❖Capacidade aeróbia;
❖ Força e resistência
muscular;
❖Flexibilidade;
https://url.gratis/bpDXV

❖Composição corporal.
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Recomendação:
Acompanhamento de um profissional de Educação
Física:
➢Individualizada ou em Grupo (assim que autorizada
pelos órgãos de controle do Covid-19) visando promover
impactos positivos

na motivação e nos aspectos

psicossociais de indivíduos com DPOC.
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