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Adequar-se a um novo cenário

pode ser mais tranquilo para uns, já

para outros, pode ser a representação

de viver tentando se organizar em meio

ao caos.

É fato que o isolamento social é

uma realidade não desejada. E com

ela, veio a mudança abrupta de rotina

que alterou nossos planos e a maneira

com que nos relacionamos com o

ambiente e as pessoas.

O que fazer agora?



Pensando nisso, construí esse

material de apoio aos que estão

batalhando por se manterem ativos, e,

para dar incentivo aos que pretendem

iniciar uma vida fisicamente ativa.

A ideia aqui é apresentar dicas

rápidas a fim de provocar a

autorreflexão sobre os seus hábitos,

estilo de vida e prioridades.

Vale frisar que o ponto chave é

bem-estar e saúde.

Boas práticas!



VENÇA A VOCÊ 

MESMO

DICA 1

A gente sabe que nessa quarentena rola aquela

preguiça e procrastinação, e é por isso que apenas

querer se exercitar, não basta!

Você precisa por seus planos em prática. Para isso

é fundamental trabalhar a sua mente. Mentalize o seu

treino e dê estímulos mentais (frases de incentivo

verbalizadas ou imaginadas, por exemplo) para a

concretização/conclusão dele.

Os pensamentos que podem sabotar o seu inicio

ou permanência nos treinos são inúmeros, portanto, é

necessário ter foco e determinação.

É você contra você!



ORGANIZAR É 

PRECISO

DICA 2

É preciso pensar/organizar um espaço na sua

casa para a prática de exercícios.

O local tem que ser arejado, e se tiver um local

aberto, melhor ainda.

Verifique a segurança em relação ao ambiente. Se

o chão não é liso, ou se o tapete não escorrega, se a

cadeira é segura, enfim, se o ambiente/espaço/móveis

não vão pôr em risco sua integridade física ou de quem

estiver com você.

O ideal é criar um espaço livre quando for treinar.



NÃO DEIXE 

PARA AMANHÃ, 

FAÇA HOJE!

DICA 3

Agora é hora de agendar seu tempo para a prática.

Reserve de 20 a 30 min/dia (ou 50 minutos 3x/semana)

para se exercitar.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda

ao público adulto 150 min/sem, são 2h30 min/sem, para

a prática de exercícios leves a moderados. Viu como é

pouco? São esses minutos que farão toda a diferença

na sua vida.

Em todo caso, se não conseguir 20/30 min, comece

com 15 min. Dedicar qualquer tempo, é melhor do que

nenhum.



NO AMOR E NO 

TREINO, A PARCERIA 

É FECHADA

DICA 4

O treino em família fortalece laços afetivos e

favorece o sentimento de compromisso com a prática.

Que tal treinar com seus filhos? Seus pais?

Companheiro(a)?

Treinar com os seus familiares gera um sentimento

sinérgico que estabelece uma relação mais harmoniosa,

de cumplicidade e parceria, além de trabalhar valores

para uma vida ativa e saudável.

"Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os 

outros. É a única" (Albert Schweitzer)



NÃO JULGUE O 

LIVRO PELA CAPA

DICA 5

Para treinar em casa você não precisa de barras,

halteres, uma estação de musculação.

É claro, que se você tem a sua disposição, faça bom

uso. Do contrário, pode fazer uso de material

alternativo.

O material alternativo não tem custos exorbitantes e

nem precisa de grande desdobramento para ser

confeccionado.

Você tem garrafas pet? cabo de vassoura? elástico?

corda? toalha? latas? O que vale é sua criatividade, fora

que construir junto com sua família vai ser, no mínimo,

muito divertido.



SEM DOR, 

SEM GANHO

DICA 6

Em tempos de quarentena, o ideal é focar na

saúde, seja para manutenção ou recuperação.

Tenha cuidado com treinos intensos, agora não é

momento para que você fique testando o limite do seu

corpo.

É recomendável procurar Profissionais de

Educação Física credenciados que estejam

trabalhando online para que possa prescrever o seu

treino e encontrar a melhor estratégia para atender as

suas necessidades com segurança e conforto.

Vale ressaltar que o recomendado é praticar

exercícios leves a moderados. Para os sedentários, o

melhor é começar devagar.



BLOGUEIRINHOS, 

NÃO SENHOR!

DICA 7

Não faça treino de blogueiros e personalidades em

voga na mídia. Para ser “fitness”, sinto dizer, não existe

fórmula mágica, existe muita dedicação e esforço para

seguir um estilo de vida saudável.

Para isso, busque a orientação de bons

profissionais da área e siga o seu rumo (isso mesmo, o

SEU). Existe algo que chamamos de principio da

individualidade biológica, que em outras palavras, quer

dizer que você e seu organismo não são iguais a

ninguém, sendo assim, você deve se respeitar e ter

paciência.

Tenha em mente que por mais que os resultados

sejam lentos, eles serão seus. Fruto do seu esforço

diário.



FOCO NO 

QUARENTREINO

DICA 8

É muito chato estar “limitado", não é mesmo?

Porém, não significa dizer que treinar em casa não

seja tão benéfico quanto treinar na academia.

O treino, com ou sem equipamento, vai ajudar no

aumento/manutenção de força e massa muscular, na

melhora da flexibilidade, equilíbrio, agilidade,

mobilidade, resistência cardiorrespiratória,

manutenção/perda de peso, dentre outros.

Não esqueça que treinar em casa ajuda a não

disseminação do Covid 19, preservando a sua saúde,

de seus familiares e amigos.



MELHOR PREVENIR 

DO QUE REMEDIAR

DICA 9

Dedicar 5 a 10 minutinhos para alongar o corpo

ajuda a melhorar o seu dia. Principalmente, antes de

iniciar suas atividades rotineiras. Além disso, o hábito

de alongar-se ajuda a prevenir lesão por esforço

repetitivo (LER), problemas posturais, diminuir/evitar

tensões musculares, estimular a circulação sanguínea.

Já o aquecimento ajuda a preparar o corpo para

o início de qualquer atividade física, visto que o

objetivo é aumentar gradualmente a frequência

cardíaca, respiração, temperatura corporal, pressão

sanguínea e oxigenação durante atividade.



TREINAR NA 

QUARENTENA 

PARA QUÊ?

DICA 10

A prática da atividade física ajuda o cérebro a

controlar substâncias, como os hormônios (endorfina,

dopamina, serotonina, ocitocina, dentre outros), que

causam a sensação de bem-estar, relaxamento,

felicidade, ajudam a regular o sono, a fome, o humor, a

ansiedade, diminuir o estresse, aumentar a autoestima,

consequentemente, preservando a saúde mental.

Ela também ajuda a controlar a pressão sanguínea,

melhorar o raciocínio, memória, postura, reduzir dores

crônicas, regular o trânsito intestinal e a aumentar a

imunidade (desde que não haja exageros).

Precisa falar mais?



DICA 11

Quem tem filho(s) sabe o quanto exige(m) de nossa

atenção. Procure dedicar um tempo para realizar

atividades com ele(s).

Seja atento aos detalhes, seja curioso e se esforce

para estar presente fisico e mentalmente nesse

momento. O tempo passa rápido e o que fica são as

boas lembranças que você vive com ele(s).

Cantar, dançar, fazer comida (real ou imaginária),

jogar peteca, construir carrinho de rolo de papel, jogar

videogame, assistir filme, colorir, são apenas algumas

sugestões de atividades que vão enriquecer a relação e

cuidar da saúde mental de todos.

Estimule momentos criativos e ativos. Eles

também precisam se exercitar.

ATENÇÃO AOS 

DETALHES



E NO MEU CASO?

DICA 12

Se você faz parte do grupo de risco e/ou de casos

especiais (idosos, grávidas, pessoas com deficiência,

hipertensos, diabéticos, obesos, com câncer, aids,

doenças autoimunes) devem ter liberação médica,

treino acompanhado e monitorado.

Pessoas com resfriados, gripes, suspeita de

COVID devem seguir o protocolo de isolamento

domiciliar. Manter-se em repouso, hidratado,

alimentado e com a mente positiva, são cuidados

básicos para esse momento.

Não esqueça que você é responsável pela sua

saúde e das demais pessoas com quem convive ou tem

contato, portanto, fique em casa!

Seja consciente!



NÃO DESISTA 

DE VOCÊ!

DICA 13

Ainda é comum algumas pessoas iniciarem a

prática sem orientação, exagerando na

intensidade/volume do treino. Como resposta, acabam

desistindo devido a extrema dor muscular que sentem

nas 24h/48h seguintes.

A dica é: comece do começo. É aprendendo o

básico que podemos avançar. Quem começa com

muita sede ao pote, pode acabar se frustrando ou

lesionando e, desistindo por querer resultados rápidos.

E quanto as dores? Bom, a dor MUSCULAR após

atividade física é uma resposta de recuperação às

microlesões causadas pelos estímulos dos exercícios. É

um processo natural e com tempo vai amenizando. A

diferença é, quando o treino é bem prescrito não causa

lesão e nem causa grandes transtornos ao praticante.



NÃO SE SABOTE

DICA 14

A sua saúde física e mental dependem de outros

fatores que estão intimamente ligados a atividade física.

Por isso, ai vão algumas recomendações para o

autocuidado:

❑ Não treine sem se alimentar - ficar sem comer por

muitas horas pode causar hipoglicemia ou enxaqueca;

coma alimentos leves, no minimo de 30 a 60 minutos

antes;

❑ Não deixe de se hidratar durante o dia e no treino - se

você não consegue beber muita água durante o dia

tente usar de estratégias como adotar a sua

garrafinha;

❑ Não treine se estiver esgotado ou alcoolizado -

descansar é muito importante para recuperação do

corpo e treinar nestas condições pode deixar você pior

ou levar a lesões por desatenção/desorientação.



VOCÊ NÃO ESTÁ 

SOZINHO NESSA

DICA 15

Estamos vivendo algo incomum e precisamos

manter o foco no autocuidado.

❑ Não exagere na alimentação; tente não pular

refeições; mantenha os horários que se alimentava

antes de tudo isso; não use suplementos a torto e a

direito; E em todo o caso, é sempre bom consultar

um nutricionista.

❑ E se estiver difícil e precisar de ajuda, não hesite em

buscar por um psicólogo para acompanhar a sua

jornada. Saber gerenciar suas emoções e

pensamentos também é cuidar da saúde.



O HÁBITO GERA 

RESULTADOS

DICA MASTER

Seja consciente e realista. Tudo na vida é

processual, você engatinhou antes de andar, então por

que quer apressar as coisas?

Entenda que todo hábito (maneira permanente ou

frequente de comportar-se) leva tempo, e nesse caso

pelo menos 3 meses (mantendo a frequência) até que

seu cérebro consiga organizar tudo ai dentro.

O hábito de um estilo de vida saudável gera

resultados recompensadores. Acredite e persista!



SEJA FELIZ!

Não há dinheiro que pague a sua felicidade. Faça o

que te traz paz, alegria, bem-estar. Pode ser yoga,

pilates, funcional, corrida, bike, caminhada, luta, crossfit,

natação, dança, ginástica, lazer ativo em família, futebol,

vôlei, o importante é achar a atividade física que te dá

prazer. Ninguém gosta de ser obrigado a fazer algo,

logo, não espere ficar doente para que seja obrigado a

fazer o que não gosta em prol da sua saúde.

Lembre-se, o movimento é inerente ao ser humano

e na contemporaneidade é preciso manter-se saudável

física e mentalmente.

Forte abraço!

DICA PÓS-QUARENTENA
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O U S E  C O N Q U I S TA R - S E

A  S I  M E S M O

Friedrich Nietzsche


