ATIVIDADES FÍSICAS EM
TEMPOS DE PANDEMIA
A rápida disseminação do
novo
CORONAVIRUS
(SARS-COV19) aliado a sua
gravidade fez com que a
organização mundial da
saúde
caracterizasse
a
situação como pandemia.
Diante das orientações para
que permaneçamos em
casa é fundamental que
incentivemos
a
manutenção de uma vida
fisicamente mais ativa e
saudável. Tendo em vista
que a vida sedentária é
extremamente prejudicial
ao nosso sistema imune,
também nos atentamos de
que ficar “parados” e muitas vezes ingerir
alimentos de forma inadequada favorece o ganho de peso, e
consequentemente diversos problemas no nosso organismo, como o aumento da
pressão arterial, da glicose (açúcar) no sangue, o aumento de doenças respiratórias e
cardiovasculares.
Para que possamos voltar às nossas rotinas o mais breve possível, temos que ter a
colaboração de toda a população, mantendo o isolamento social que é o principal foco no
momento. Naturalmente, essa mudança traz uma alteração significativa na nossa
atividade física diária e em todas as atividades que realizamos diariamente e que nos
demandam algum gasto calórico. Por isso é muito importante se manter fisicamente ativo
para nossa saúde física e mental. O exercício físico atua de maneira determinante em
muitas patologias (exemplo: hipertensão arterial e diabetes), auxiliando no tratamento e
no não desenvolvimento de novas doenças. Além disso, ajuda na melhora da imunidade,
na regulação da ansiedade e diminuição de sintomas depressivos, fatores que podem
ser prejudicados durante o período de isolamento. Diante disso devemos montar
estratégia para que possamos nos adaptar e ajustar o nosso nível de atividade física
diária pelo tempo que permanecermos em casa. Pensando nisto temos algumas dicas

importante para que a população consiga se manter ativos e saudáveis durante este
período de pandemia.
1- Procure antes de começar a treinar a orientação de um profissional de
educação física ele saberá prescrever melhor as estratégias de treino de acordo
com seu nível de condicionamento físico.
2- Nosso principal motivo no momento é manter a população saudável
fisicamente e mentalmente, por isso nada de invencionices, mantenha seu corpo
ativo realizando exercício dentro do possível nos quais você já
realizava.
3- Prepare-se para realizar
as séries de exercícios em
casa como se estivesse no seu
ambiente de aula normal.
Mantenha-se hidratado, vista
roupas leves e confortáveis e
mantenha uma alimentação
saudável.
4- Faça pelo menos 30min
de treino por dia com a
intensidade
moderada,
o
exercício realizado irá gerar
alterações na sua respiração,
frequência
cardíaca
e
transpiração, mas esse esforço
não será muito difícil de manter.
Se você optar por fazer os
exercícios com
intensidade menor, lembre-se que
qualquer tempo dedicado é melhor que nenhum exercício.
Pensando no bem estar e na saúde dos nossos munícipes, nós da equipe do
NASF de Braúnas estaremos fazendo postagens de vídeos com treinos, e
orientações sobre diferentes temas, e o mais importante: _os alunos poderão se
manifestar, tirando suas dúvidas e se interagindo. Temos também a nossa pagina
do Instagram para que vocês saibam de todas as informações e atividades
realizadas.
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=rykp1f59nndx&utm_content=gzj3u0v.
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