EIXO 1: ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
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Parte 3
Neste

fascículo

demonstraremos

como

as

atividades

com

equipamentos mecânicos e eletrônicos podem ajudar. Recursos
eletrônicos podem ser nossos aliados!

Já que estamos em casa, vamos
usar esses recursos para
nos exercitar e nos mantermos
ativos. Os video-games
e as atividades de
realidade aumentada/virtual

possibilidades.

encurtador.com.br/FMS25

são bons exemplos dessas
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Benefícios relacionados
ao uso dos equipamentos
eletrônicos e mecânicos
1. Bicicletas ergométricas adaptadas (com pedal e manivelas) são
https://url.gratis/Gs78U

recomendadas pois melhoram a qualidade de vida relacionada à
saúde das pessoas com LM, e as respostas hemodinâmicas,
causando um efeito protetor no coração e na circulação como um

2. Usar dispositivos de realidade virtual melhoram a mobilidade
articular dos membros afetados e também a força muscular e a
mobilidade[3,4].

https://url.gratis/Gs78U

3. As tecnologias assistidas, como luvas para atividades diárias,
melhoram a função muscular das mãos e contribuem para a vida
independente de pessoas com LM. [5]

https://url.gratis/w2vD4

todo. [1,2]
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Atividades com
equipamentos eletrônicos e
mecânicos

Fonte:www.canva.com.br

Fonte:www.canva.com.br
Fonte:www.canva.com.br

Bicicletas ergométricas adaptadas

Fonte:www.canva.com.br

Luva Mecânica

Realidade Virtual

ATIVIDADE FÍSICA EM TEMPOS DE PANDEMIA

Próximo fascículo:
Abordaremos os benefícios dos exercícios de
alongamento e fortalecimento com elásticos para a
saúde dos ombros de pessoas com lesão medular.
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