






Como se manter ativo em casa?
Um guia de manutenção da saúde para toda a família em meio à pandemia de Covid-19                                   54               

8. ABDOMINAL SUPRA: 

Deixe as costas rentes ao chão. Flexione os joelhos, 
mantendo os pés apoiados e os joelhos na direção do teto. 
Em seguida, levante as costas do chão, tendo cuidado com 
a cervical, mantendo a cabeça parada e não deixando o 
peito encostar nos seus joelhos.

PROPOSTA DE TREINO C

Objetivo: contribuir para a manutenção osteo-
mioarticular de membros superiores e inferiores, enfa-
tizando músculos abdominais, quadríceps e deltoides, 
além de auxiliar na regulação da pressão arterial e no 
aumento do fluxo sanguíneo.
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Como desenvolver:

9. POLICHINELO: 

Fique de pé, coloque os braços ao lado do corpo e 

alinhe os pés aos joelhos. Na sequência, pule e flexio-

ne os cotovelos acima da linha da cabeça, enquanto 

afasta as pernas lateralmente. Volte à posição inicial.

10. ABDOMINAL INFRA: 

Deite-se no chão, com os joelhos e os cotovelos 

completamente estendidos. Mantenha o quadril no 

chão e suba as duas pernas até a ponta do pé apontar 

para o teto. Em seguida, volte as duas pernas em dire-

ção ao chão e, sem encostar no chão, suba as mesmas 

novamente.
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11. ABDOMINAL TWIST: 

Sente-se no chão, com os cotovelos e joelhos estendi-

dos na sua frente. Incline-se um pouco para trás, de modo 

que a zona abdominal fique alongada. 

Mova o tórax para o lado esquerdo, levando o braço 
direito para o lado esquerdo do corpo. Após isso, gire o tó-
rax para o lado direito, levando o braço esquerdo para o 
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lado direito do corpo. 

12. AGACHAMENTO COM SALTO: 

Com a postura correta e o corpo ereto, fique de pé, 
com os pés paralelos, alinhados aos ombros. Para come-
çar, flexione os joelhos e abaixe os quadris, jogando os glú-
teos para trás. No retorno, comece o salto e dê o maior sal-
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to que você conseguir.

Modelo de periodização dos treinos: você pode optar 
por algumas formas de dividir os exercícios, sendo apre-
sentada, no quadro, uma possibilidade.

Proposta de treino para adultos de meia-idade (35 
anos ou mais)

Tabela 3.2: Uma possibilidade de progressão nos treinos, 
após as adaptações.
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PROPOSTA DE TREINO A 

Objetivo: contribuir para a manutenção osteomioar-
ticular de membros superiores e inferiores, enfatizando 
músculos abdominais, quadríceps e deltoides, além de 
auxiliar na regulação da pressão arterial e na melhora da 
capacidade cardiorrespiratória.

Como desenvolver:
• Repita o exercício 9. (polichinelo), conforme proposto no 
Treino C para Adultos Jovens (até 35 anos).

• Repita o exercício 6. (elevação lateral), conforme proposto 
no Treino B para Adultos Jovens (até 35 anos).

13. DESLOCAMENTO LATERAL: 

Fique em pé, com o corpo ereto. Olhando para frente, 
realize passos laterais; transição para direita e para esquerda. 

• Repita o exercício 8.(abdominal supra), conforme pro-

A importância dos hábitos saudáveis e da atividade física regular na fase adulta                                                           Capítulo 3



Como se manter ativo em casa?
Um guia de manutenção da saúde para toda a família em meio à pandemia de Covid-19                                   60               

posto no Treino B para Adultos Jovens (até 35 anos).

Materiais: duas garrafas pet de 1L a 5L cheias de 

água.

PROPOSTA DE TREINO B

Objetivo: contribuir para a manutenção dos níveis 

de força de membros superiores e inferiores— com ên-

fase nos músculos do peitoral, quadríceps, isquiotibiais, 

abdômen — e para a estabilidade segmentar da coluna 

lombar.

Como desenvolver:

• Repita o exercício 5. (apoio),conforme proposto no 

Treino B para Adultos Jovens (até 35 anos).

• Repita o exercício 2. (bulgariansquat), conforme pro-

posto no Treino A para Adultos Jovens (até 35 anos).

14. AGACHAMENTO ISOMÉTRICO: 

Primeiro, estenda seus cotovelos e flexione os om-
bros para frente, posicione os seus pés na mesma dis-
tância da linha dos seus ombros e agache para trás. Para 
isso, empurre o quadril para trás e afaste os joelhos le-
vemente para os lados. Desça até ficar em uma posição 
perpendicular ou até atingir um ângulo reto, mantendo-
-se nessa posição por 20 segundos.
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• Repita o exercício 4. (prancha), conforme proposto no 
Treino A para Adultos Jovens (até 35 anos).

PROPOSTA DE TREINO C
Objetivo: contribuir para a manutenção dos níveis 

de força dos membros inferiores, com ênfase nos mús-
culos abdominais, quadríceps, isquiotibiais e glúteos, 
além de exercícios aeróbios — os quais são auxiliadores 
na regulação da pressão arterial e na melhora da capa-
cidade cardiorrespiratória.

Como desenvolver:

15. SKIPPING ALTO: 

Com calçado adequado à prática de exercício f ísico 
e em velocidade moderada por 10 segundos, coloque-
-se em posição ereta. Na sequência, levante seu joelho 
esquerdo até que este forme um ângulo de 90 graus e 
atinja, aproximadamente, a linha da cintura. Flexione o co-
tovelo direito, posicionando-o como em uma corrida. Após 
voltar para posição inicial, realize o mesmo movimento 
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com o joelho direito e o cotovelo esquerdo.

16. ELEVAÇÃO DE PELVE: 

Deixe as costas rentes ao chão e flexione os joelhos, 
mantendo os pés apoiados. Em seguida, suba o quadril, fa-
zendo uma contração de glúteos. Desça para posição inicial 
e reinicie o movimento. 
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17. SOBE E DESCE NO DEGRAU: 

Fique em pé na frente do degrau, suba-o com o pé di-
reito e, após, suba com o pé esquerdo. Desça o pé direito e, 
após, desça o esquerdo. Quando realizar 5 repetições, suba 
e desça com o pé esquerdo e com o pé direito.

• Repita o exercício 10.(abdominal infra), conforme pro-
posto no Treino C para Adultos Jovens (até 35 anos).
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Modelo de periodização dos treinos: você pode optar 
por algumas formas de dividir os exercícios, sendo apre-
sentada, no quadro, uma possibilidade.

Segundo Borg (2000), chama-se trabalho muscular 
intenso aquele que envolve uma tensão relativamente 
grande sobre os sistemas musculoesquelético, cardiovas-
cular e respiratório. A escala de percepção de esforço de 
Borg é uma ferramenta de monitoração da intensidade de 
esforço físico. Ela se encontra logo abaixo, nos anexos.

OBSERVAÇÕES OU CUIDADOS:

• Consulte seu médico e seu professor de Educação Física 
previamente;

• Sempre cuidar para fi car com a posição ereta, estabili-
zando a lombar;

• Cuidar a frequência cardíaca;

• Manter a respiração durante a execução dos exercícios.

Obs.: a quantidade de repetições de um exercício 
poderá ser moldada conforme a percepção de esforço da 
Escala de Borg e respeitando as indicações para que não 
sejam realizadas atividades acima do considerado mode-
rado. 

REFERÊNCIAS:
Borg G. Escalas de Borg para a Dor e Esforço Percebido. Manole: São Paulo, 
2000.    
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C A P Í T U LO  4

Por que as atividades físicas 
regulares são fundamentais 

para idosos?
Deivid Ribeiro Rodrigues, João Paulo Freitas Da Silva, Igor Martins 
Barbosa e Luiz Fernando Cuozzo Lemos

O processo do envelhecimento é multifatorial e inevi-
tável. Com o passar dos anos, ocorrem perdas progressivas 
nas aptidões funcionais do organismo e uma diminuição 
das capacidades físicas, que acabam infl uenciando na di-
minuição da prática de atividades físicas e rotineiras da 
vida diária (Lopeset al., 2016, p. 77).

Dentre essas alterações, estão a redução da força, da 
massa muscular, da massa óssea, da fl exibilidade, do equi-
líbrio e da capacidade cardiorrespiratória. Essas perdas 
reduzem sua capacidade funcional, interferindo negativa-
mente em sua independência e autonomia, fazendo com 
que o idoso não consiga realizar suas atividades básicas da 
vida diária (World Healt Organization, 2004 apud Rochaet 
al, 2017, p. 443). 

Dessa forma, a prática regular de exercício físico é um 
potencial instrumento para melhorar as variáveis relacio-
nadas à qualidade de vida e à capacidade funcional, dimi-
nuindo o risco de quedas e fraturas (Borba-Pinheiroet al., 
2010 apud Cabral et al., 2014, p. 75).  
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Além disso, “praticar atividade física é apontado como 
elemento indispensável na recuperação e manutenção da 
saúde do idoso” (Chodzko-Zajkoet al., 2009; Ribeiro et al., 
2012 apud Castro; Lima; Duarte, 2016, p. 284), “pois retar-
da o declínio de aspectos físicos, psicológicos e cognitivos, 
preserva a capacidade funcional e, consequentemente, fa-
vorece a independência e a autonomia” (Benedetti et al., 
2007 apud Castro; Lima; Duarte, 2016, p. 284), em especial 
diante da pandemia e em meio ao distanciamento social. 

PROPOSTA DE TREINO PARA IDOSOS:

Formato: circuito = executar todos os exercícios de 
cada sessão em sequência. Após sua realização, dar um 
intervalo de 3 minutos e repetir o procedimento até o nú-
mero de séries estipulado.

Frequência: 3 vezes por semana, preferencialmente 
em dias alternados. (Ex.: Segunda –Treino A, quarta – Trei-
no B e sexta – Treino A novamente).

Quanto fazer?

Tabela 4.1: Proposta de progressão nos treinos. 
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Porque as atividades físicas regulares são fundamentais para idosos?                                                               Capítulo 4

Controle do esforço:

Escala de Borg: é uma ferramenta de auxílio e mo-

nitoração da intensidade do esforço físico— também co-

nhecida como percepção subjetiva de esforço (PSE) —, 

que pode ser utilizada em conjunto com o número de re-

petições proposto, para um melhor controle do nível de 

esforço do treinamento. 

Consiste em uma escala numérica que varia de 6 a 20, 

indo do nível de muito fácil até exaustivo, sendo recomen-

dado estar na faixa numérica de 13 a 16 (anexo).

O que é o esperado?

É fundamental que o indivíduo consiga manter uma 

regularidade nos treinamentos, para que, assim, o progra-

ma seja capaz de aumentar sua capacidade funcional, faci-

litando a realização de suas atividades da vida diária, assim 

como diminuindo o risco de quedas e fraturas. Além disso, 

o plano de treinamento pode exercer efeitos benéficos na 

qualidade de vida e na saúde geral do idoso, reduzindo os 

riscos de complicações das doenças crônicas não trans-

missíveis, como as doenças cardiovasculares, a hiperten-

são arterial, as dislipidemias e as alterações na glicemia. 

Inclusos nestes benefícios, também são esperados um ga-

nho de força e uma potência muscular tanto de membros 

inferiores quanto de membros superiores, além de uma 

melhora em seu equilíbrio e em sua capacidade aeróbica. 
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Para a mensuração e para o acompanhamento da 

progressão do programa, podem ser realizados, semanal-

mente, 3 testes:

• 1)Força de membros inferiores: teste de sentar e 

levantar

Busca-se avaliar a capacidade de sentar e levantar de 
uma cadeira sem apoio, com as mãos juntas aos ombros. 
O avaliado deve realizar o movimento de se levantar da ca-
deira até fi car na postura ereta e, imediatamente, voltar à 
posição sentada, contando-se a quantidade de repetições 
possíveis em 30 segundos.

Tabela 4.2: Valores de referência para sentar e levan-
tar (N.º de repetições).
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• 2) Força de membros superiores: teste Arm Curl 
adaptado

Busca-se avaliar a força de membros superiores através 
do teste de fl exão de cotovelos, mantendo-os o mais estáti-
cos possíveis e ao lado do tronco. Recomenda-se utilizar um 
peso de 2kg para mulheres e de 4kg para homens. 

O avaliado deve realizar o movimento de fl exão de co-
tovelos, na posição sentada ou em pé, estendendo-o total-
mente e trazendo o peso próximo aos ombros, contando-se 
a quantidade de repetições possíveis em 30 segundos. Se, ao 
fi nal dos 30 segundos, o antebraço estiver em meia fl exão, 
conta-se como fl exão total.

Tabela 4.3: Valores de referência para fl exão de cotovelo 
(N.º de repetições).

• 3) Equilíbrio: Tandem Walk Test:
Busca-se avaliar a capacidade de equilíbrio dinâmico 
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através de uma caminhada de 6,10 metros ou 3,05 metros.

O avaliado deve realizar a caminhada, sendo que, a cada 
passo, o calcanhar deve estar à frente dos dedos do outro pé, 
mantendo os dois pés rigorosamente alinhados (Onnodim, 
2005; Hausdorff, 2001). Além da velocidade para percorrer o 
trajeto, pode ser calculada a quantidade de erros cometidos 
à manutenção do alinhamento dos pés. 

A realização de 10 passos sem falhas pode ser um in-
dicativo importante da ausência de problemas de equilíbrio 
ou da marcha, fatores que exibem implicações evidentes no 
desempenho funcional do idoso (Rooks, 1997).

Tabela 4.4: Normativa de valores para velocidade da 
marcha preferida e máxima (m/s).
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PROPOSTA DE TREINOS:

• Descrição dos exercícios:

PROPOSTA DE TREINO A:

Objetivo: desenvolver a funcionalidade através do 
ganho de força, potência e resistência muscular de mem-
bros inferiores, associados com a melhora do equilíbrio e 
do condicionamento aeróbio.

Materiais: cadeira, tapete e degrau.

1. SENTAR E LEVANTAR NA CADEIRA

Sente-se na cadeira, com os pés, o quadril e os joelhos 
alinhados. As mãos devem permanecer juntas ao peito em 
forma de “x”. Posteriormente, faça o movimento de levan-
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tar sem mexer os pés e mantendo uma postura ereta da 
coluna. Pode-se repetir, por exemplo, o movimento de 15 
a 20 vezes.

2. EXTENSÃO DE JOELHO NA CADEIRA

Inicialmente, sentado em uma cadeira com os pés 
apoiados no chão, realize o movimento de extensão dos 
joelhos (“esticar a perna”), simultaneamente com o cuida-
do de manter a coluna ereta. Pode-se repetir, por exemplo, 
o movimento de 15 a 20 vezes.
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3. ELEVAÇÃO DE QUADRIL NO SOLO

Com a utilização de um tapete, deite-se no chão e 

flexione os joelhos, mantendo os pés apoiados no chão. 

Posteriormente, faça a elevação do quadril até que forme 

uma linha reta entre peito, quadril e joelhos;lembrando-se 

que a cabeça e os ombros devem permanecer em contato 

com o solo. Pode-se repetir, por exemplo, o movimento de 

15 a 20 vezes.

4. FLEXÃO DE JOELHOS EM PÉ

Posicione-se próximo a uma cadeira. Apoie as mãos 

na parte superior do encosto da cadeira, de modo a es-

tabilizar o corpo. Os pés ficam em contato com o solo, 

ambos na mesma linha do quadril. O movimento consis-

te em flexionar o joelho (“dobrar a perna”), aproximando 

o calcanhar do glúteo. Pode-se repetir, por exemplo, o 
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movimento de 15 a 20 vezes.

5. ABDUÇÃO DEITADO

Com a utilização de um tapete, deite-se de lado, com 

os joelhos estendidos e unidos. Um braço faz o apoio para 

a cabeça, enquanto o outro fica flexionado na frente do 

corpo. O exercício consiste na elevação de uma das per-

nas até seu limite articular. Pode-se repetir, por exemplo, o 
movimento de 15 a 20 vezes.
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6. PANTURRILHAS

Posicione-se de pé sobre um degrau, deixando o 

afastamento dos pés na largura do quadril. O movimento 

consiste em manter a ponta dos pés apoiadas no degrau, 

descer apenas os calcanhares em direção ao solo e, con-

sequentemente, fazer a elevação dos calcanhares, ambos 

até o máximo de amplitude possível. Pode-se repetir, por 

exemplo, o movimento de 15 a 20 vezes. 

7. APOIO UNIPODAL

Mantenha-se em pé, com uma das pernas levantadas 
e o joelho desta mesma perna flexionado. Os braços de-
vem estar posicionados na horizontal para melhor equi-
líbrio; lembrando-se de sempre ter um bom apoio do pé 

com o solo para uma melhor segurança. Também é reco-
mendado que fique próximo a um ponto de apoio e com a 
supervisão de outra pessoa, para uma maior segurança. Po-
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de-se repetir, por exemplo, o movimento por 30 segundos.

8. SUBIR E DESCER DEGRAU

Com duração de 1 minuto, realize o movimento de subida e 

descida do degrau. Posicione-se de frente para o degrau e, com uma 

das pernas, faça o movimento de subida, trazendo seu corpo para 

cima do degrau. Posteriormente, leve a outra perna ao degrau, dei-

xando ambos os pés firmes.
 
Após, retorne, uma perna de cada vez, 

novamente ao solo e realize a próxima repetição com a outra perna. 

Pode-se repetir, por exemplo, o movimento por 1 minuto.
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PROPOSTA DE TREINO B

Objetivo: desenvolver a funcionalidade através do 
ganho de força, potência e resistência muscular de mem-
bros superiores, associado com a melhora do equilíbrio e 
do condicionamento aeróbio.

Materiais: parede, peso (ex: garrafa), tapete e degrau.

9. FLEXÃO NA PAREDE

Posicione-se a um metro da parede ou do material 
de apoio, com os pés alinhados. Incline-se e apoie as duas 
mãos na superfície, ambas com afastamento um pouco 
maior que a largura dos ombros. Posteriormente, flexione, 
simultaneamente, os cotovelos, para que haja uma apro-
ximação do peito em relação à superfície, mantendo os 
cotovelos levemente mais baixos do que a altura dos om-
bros. Pode-se repetir, por exemplo, o movimento de 15 a 
20 vezes.

10. REMADA UNILATERAL

O exercício é feito com o auxílio de uma cadeira. Incli-
ne o tronco em relação à cadeira e utilize-a de apoio para 
um dos braços. O joelho do mesmo lado do braço de apoio 
fica levemente flexionado, enquanto o outro fica estendi-
do. O braço que segura o peso deve puxá-lo, realizando o 
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movimento de flexão e extensão. É importante ter o cui-
dado de se manter em uma postura ereta durante toda a 
série. Pode-se repetir, por exemplo, o movimento com o 
outro membro de 15 a 20 vezes.

11. ELEVAÇÃO LATERAL

O exercício pode ser feito tanto em pé como sentado 
em um banco. Inicialmente, os braços ficam ao lado do 
corpo, com uma leve flexão dos cotovelos. O objetivo é er-
guer os dois braços lateralmente até que fiquem na altu-
ra dos ombros; lembrando que o tronco deve permanecer 
imóvel durante toda a realização do movimento. Pode-se 
repetir, por exemplo, o movimento de 15 a 20 vezes.
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12. BÍCEPS

Em posição de pé, os mesmos ficam afastados na lar-

gura do quadril, mantendo-se com o tronco e o cotovelo o 

mais estático possível. Segure cada peso (garrafa) em cada 

mão. A área de contato deste deve acompanhar a largura 

dos ombros. Realize o movimento de flexão aproximando 

o peso dos ombros. Após, faça a extensão, voltando para a 

posição inicial. Pode-se repetir, por exemplo, o movimento 

de 15 a 20 vezes.

13. TRÍCEPS

Com a utilização de um tapete, deite-se com as costas 

em contato com o chão. Os braços ficam perpendiculares 

ao corpo, segurando o peso (garrafa).Os cotovelos ficamo 

mais estáticos possíveis, durante toda a série. Após, flexio-

ne os cotovelos e leve o peso do lado das orelhas. Poste-

riormente, volte à posição inicial, estendendo os cotovelos. 
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Pode-se repetir, por exemplo, o movimento de 15 a 20 ve-

zes.

14. ABDOMINAL RETO

Com a utilização de um tapete, deite-se de modo que 
as costas fiquem em contato com o solo. Flexione os joe-
lhos e mantenha os pés em contato com o chão. Os braços 
ficam sobre o peito em forma de “x”. Após, mantendo os 
pés firmes no solo, aproxime o peito do abdômen, soltan-
do o ar na fase da “subida” e retorne, controladamente, à 
posição inicial, inspirando. Pode-se repetir, por exemplo, o 
movimento de 15 a 20 vezes.
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15. CAMINHADA EM LINHA RETA

Faça a caminhada em linha reta, com os braços afas-
tados do tronco, procurando manter um trajeto reto. Os 
passos são de curta distância e cada um deles deve fazer 
com que o calcanhar fique o mais próximo possível dos 
dedos do outro pé. Pode-se repetir, por exemplo, o movi-
mento por 30 segundos.

16.  SUBIR E DESCER DEGRAU

Conforme o Treino A, supracitado neste mesmo ca-
pítulo.

CUIDADOS: 

• Consulte seu médico e seu professor de Educação Física 
previamente;

• Manter-se na faixa ideal de esforço, de acordo com a 
escala de Borg;

• Não travar a respiração durante os exercícios. De forma 
geral, recomenda-se soltar o ar na fase de aplicar a força;
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• Monitorar qualquer sinal de desconforto, dor ou mal-es-
tar durante a prática dos exercícios;

• Interromper o treinamento caso venha a ocorrer qual-
quer piora no estado de saúde durante a prática dos 
exercícios;

• Verificar a segurança do material utilizado nos treina-
mentos.

REFERÊNCIAS:
CABRAL, A. C. A. et al. Body composition and functional autonomy of 
older adult women after a resistance training program.  Revista de 
Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online, v. 6, n. 1, p. 74-85, Jan./Mar., 
2014. 

CAMARA, F. M. et al. Capacidade funcional do idoso: formas de avalia-
ção e tendências. Acta fisiátrica, v. 15, n. 4, p. 249-262, 2008.

CAMPOS, A. L. P. et al. Efeitos do treinamento concorrente sobre as-
pectos da saúde de idosas.  Rev. bras. cineantropom. desempenho 
hum, p. 437-447, 2013.

CASTRO, M. R.; LIMA, L. H. R.; DUARTE, E. R. Jogos recreativos para a 
terceira idade: uma análise a partir da percepção dos idosos. Revista 
Brasileira de Ciências do Esporte, v. 38, n. 3, p. 283-289, 2016.

HAUSDORFF, J. M. et al. Etiology and modification of gait instability 
in older adults: a randomized controlled trial of exercise.  Journalo-
fAppliedPhysiology, v. 90, n. 6, p. 2117-2129, 2001.

Porque as atividades físicas regulares são fundamentais para idosos?                                                               Capítulo 4



Como se manter ativo em casa?
Um guia de manutenção da saúde para toda a família em meio à pandemia de Covid-19                                   85               

KAERCHER, P. L. K. et al. Escala de percepção subjetiva de esforço de 
borg como ferramenta de monitorização da intensidade de esforço 
físico. RBPFEX-Revista Brasileira De Prescrição E Fisiologia Do Exer-
cício, v. 12, n. 80, p. 1180-1185, 2018.

LOPES, M. A. et al. Barreiras que influenciaram a não adoção de ativi-
dade física por longevas. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v. 
38, n. 1, p. 76-83, 2016. 

MARANHÃO-FILHO, P. A. et al. Rethinking the neurological examina-
tion II: dynamic balance assessment. Arquivos de neuro-psiquiatria, 
v. 69, n. 6, p. 959-963, 2011

ONNODIM, J. O.; ALEXANDER, N. B.A comprehensive fall evaluation to 
reduce fall risk in older adults. Geriatrics, v. 60, n. 10, p. 1081-1083, 2005.

PERNAMBUCO, C. S. et al. Functional autonomy, bone mineral density 
(BMD) and serum osteocalcin levels in older female participants of an 
aquatic exercise program (AAG). Archives of gerontology and geria-
trics, v. 56, n. 3, p. 466-471, 2013.

PINHEIRO, M. de M. et al. Risk factors for recurrent falls among Brazi-
lian women and men: the Brazilian Osteoporosis Study (BRAZOS). Ca-
dernos de Saúde Pública, v. 26, p. 89-96, 2010. 

RIKLI, R. E. Teste de aptidão física para idosos. Manole, 2008.

ROCHA, C. A. Q. C. et al. Efectos de 20 semanas de entrenamiento 

Porque as atividades físicas regulares são fundamentais para idosos?                                                               Capítulo 4



Como se manter ativo em casa?
Um guia de manutenção da saúde para toda a família em meio à pandemia de Covid-19                                   86               

combinado enlacapacidad funcional de mujeresancianas.  Revista 
Brasileira de Ciências do Esporte, v. 39, n. 4, p. 442-449, 2017.

ROOKS, D. S. et al. Self-paced resistance training and walking exerci-
se in community-dwelling older adults: effects on neuromotor perfor-
mance. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences 
and Medical Sciences, v. 52, n. 3, p. M161-M168, 1997.

TIGGEMANN, C. L.; PINTO, R. S.; KRUEL, L. F. M. A Percepção de Esforço 
no Treinamento de Força. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 
v. 16, n. 4, 2010.

Porque as atividades físicas regulares são fundamentais para idosos?                                                               Capítulo 4



Como se manter ativo em casa?
Um guia de manutenção da saúde para toda a família em meio à pandemia de Covid-19                                   87               
Como se manter ativo em casa?
Um guia de manutenção da saúde para toda a família em meio à pandemia de Covid-19                                   

C A P Í T U LO 5

Atividade física é 
fundamental, mas cuidados 

são essenciais
Thalía Petry, Alessandra Huppes Luft, Bruna da Cunha Fernandes, 
Juliane da Cunha Mello, Igor Martins Barbosa e Luiz Fernando Cuozzo 
Lemos

Como forma de manutenção e preservação da saú-
de, a atividade física pode ser considerada como qualquer 
movimento corporal que saia da zona de repouso e resul-
te em um gasto energético (Silveira Freire, R. et al, 2014). 
Sendo assim, a prática regular de atividades físicas é alta-
mente recomendada como elemento essencial na rotina, 
considerando, sempre, o respeito às limitações e particula-
ridades de cada indivíduo, como, por exemplo, os públicos 
considerados especiais (pessoas hipertensas, com obesi-
dade ou sobrepeso, diabéticos e gestantes).

Para as referidas populações, a prática de ativida-
des físicas regulares, além de auxiliar no controle de suas 
enfermidades —  ou, no caso das gestantes, no momen-
to do parto e na manutenção da massa corporal—, tam-
bém possui o potencial de melhorar o condicionamento 
físico e de atuar na prevenção de outras doenças, sejam 
elas físicas ou mentais. Somando-se a isso, alguns cuida-
dos devem ser observados para os grupos supracitados— 
nos exercícios para pessoas com diabetes, por exemplo, é 
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importante que seja enfatizada a utilização de um calçado 
adequado e seja feita a verificação do nível de glicose no 
sangue, no intuito de evitara realização de exercícios em 
hipoglicemia (Oliveira, et al, 2017). Já, no caso de pessoas 
hipertensas, deve-se ter cuidado para a não realização da 
manobra de Valsalva (“prender” a respiração), com a fina-
lidade de manter um nível de pressão que não ofereça ris-
cos ao indivíduo na prática do exercício. E, por fim, em ca-
sos de realização de exercícios por pessoas com obesidade 
ou sobrepeso, um local adequado e arejado é a melhor op-
ção, procurando sempre fazer uso de roupas adequadas e 
que não limitem os movimentos. Vale lembrar que, antes 
do início de qualquer tipo de atividade física, deve-se bus-
car uma avaliação médica, para que as atividades possam 
ser executadas dentro dos limites seguros para cada indi-
víduo. 

CUIDADOS RECOMENDADOS:

• Lembre-se de respirar adequadamente, não realize ma-
nobra de Valsalva;

• Desenvolva os exercícios em um ambiente adequado e 
que não apresente riscos de queda;

• Procure se alimentar, beber muita água e utilize roupas 
adequadas na realização dos exercícios (Pereira e Gaiolla, 
2017). 

Obs.: recomendamos que, se possível, procure a aju-
da de um profissional da área.

Diabéticos: lembrem-se de realizar o exercício com 
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um calçado adequado, para não machucar os pés— talvez 
uma palmilha e meias sem costura se façam necessárias. 
Tenham consigo um carboidrato. Não injetem insulina nos 
locais próximos aos grupos musculares envolvidos na ati-
vidade (Oliveira,et al, 2017).

Hipertensos: respirem de maneira contínua. Não se-
gurem a respiração. Ressaltamos: respirem normalmente, 
sem pausas. É importante salientar que, para hipertensos, 
deve-se evitar ficar muito tempo de ponta-cabeça. Antes 
de iniciar as atividades, verifiquem sua pressão arterial. 
Caso o maior valor dela esteja igual ou maior que 180 
mmHg, cancelem o exercício físico.

Indivíduos com sobrepeso ou obesidade: cuidem a 
postura na hora da realização do exercício, para evitar so-
brecarga nas articulações.

Aquecimento para pessoas com sobrepeso ou 
obesidade, hipertensão ou diabetes:

 Este aquecimento tem como objetivo prepará-lo 
para o treino, aquecendo seu corpo e promovendo melho-
ra na sua mobilidade de quadril e de tórax. Dessa forma, 
haverá uma melhora no seu padrão de movimento ao rea-
lizar as atividades propostas.

1. MOBILIDADE DE QUADRIL

Ajoelhe-se no chão, apoiando suas mãos à sua fren-
te, alinhadas com seus ombros. Realize uma abdução de 
quadril unilateral, mantendo o segmento alinhado com 

Atividade física é fundamental, mas cuidados são essencias                                                                                 Capítulo 5



Como se manter ativo em casa?
Um guia de manutenção da saúde para toda a família em meio à pandemia de Covid-19                                   90               

o próprio quadril. Quanto à perna contrária, mantenha a 
posição inicial. Faça o movimento de se sentar no calca-
nhar do lado em que o joelho mantém contato com o solo, 
soltando a respiração. Em seguida, retorne para a posição 
inicial, inspirando (puxando) o ar. Realize este exercício de 
maneira lenta. 

Material: uma almofada ou similar para manter o joe-
lho confortável.

2. MOBILIDADE TORÁCICA

Ajoelhe-se no chão. Com o apoio em um móvel ou em 
uma pessoa, leve uma de suas pernas à frente (posição de 
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pedido de casamento). Mantenha o pé que está na frente 
permanentemente no mesmo local. Com a vassoura para 
trás da cabeça, segurando com as duas mãos, gire o tórax 
e a cabeça para o lado, soltando o ar. Em seguida, retorne 
para a posição inicial, inspirando (puxando) o ar. Realize 
este movimento de maneira lenta. 

Material: uma almofada ou similar, para manter o 
joelho confortável, e um cabo de vassoura.

Tabela 5.1: Forma de progressão nos treinos para dia-
béticos, hipertensos e com sobrepeso ou obesidade.
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Segue a proposta de treino para pessoas com 
sobrepeso ou obesidade, diabéticos e hipertensos:

PORPOSTA DE TREINO A

Objetivo: promover o fortalecimento da muscula-
tura dos membros superiores, dos membros inferiores e 
do core do seu corpo, de forma simultânea, relacionando 
exercícios aeróbicos e de força, envolvendo várias muscu-
laturas ao mesmo tempo.

3. APOIO NA PAREDE

Em pé, aproxime-se de uma parede e apoie as mãos, 
com os cotovelos estendidos, deixando uma distância 
(largura dos ombros). Fique na ponta dos pés, flexione os 
cotovelos, levando o corpo para frente, puxando o ar e na 
volta solte a respiração. Mantenha seu corpo o mais ereto 
possível durante toda a execução. 
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4. ELEVAÇÃO PÉLVICA

Deite-se no chão, de barriga para cima, com as mãos 
ao longo do corpo, os joelhos flexionados e os pés fixos no 
solo à frente do quadril. Em seguida, empurre o quadril 
para cima o máximo que conseguir, contraindo os glúteos, 
deixando os ombros encostados no chão, soltando o ar. 
Retorne para a posição inicial inspirando (puxando) o ar.

Cuidados recomendados: respire de maneira con-
tínua. Não segure a respiração. Ressaltamos: respire nor-
malmente, sem pausas.
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5. TRÍCEPS NA CADEIRA

Posicione-se na frente da cadeira, apóie as mãos, com 
os cotovelos totalmente estendidos, na borda, na largura 
do ombro. Com os joelhos flexionados à frente, abaixe len-
tamente seu corpo, flexionando os cotovelos até que fi-
quem mais ou menos em um ângulo de 90°, mantendo, 
na descida, os cotovelos o mais próximo possível ao lon-
go do corpo. Desça soltando o ar e, em seguida, retorne à 
posição inicial, puxando o ar. Repita o mesmo movimento 
de descer e subir. Recomendamos que coloque almofadas 
abaixo de seu quadril, no chão, para auxiliar na sua segu-
rança. 

Material: cadeira ou similar.

Cuidados recomendados: respire de maneira contí-
nua. Não segure a respiração. Ressaltamos: respire nor-
malmente, sem pausas.

Atividade física é fundamental, mas cuidados são essencias                                                                                 Capítulo 5



Como se manter ativo em casa?
Um guia de manutenção da saúde para toda a família em meio à pandemia de Covid-19                                   95               

6. ABDUÇÃO DE QUADRIL

Deite-se de lado, com o corpo alinhado. Posicione um 
braço embaixo da cabeça, como um encosto, enquanto 
apóie o outro ao longo do quadril. Com uma perna sobre 
a outra, faça o levantamento lateral da perna que está em 
cima até onde conseguir, soltando o ar. Em seguida, pu-
xando o ar, retorne à posição inicial. 

Cuidados recomendados: respire de maneira contí-
nua. Não segure a respiração. Ressaltamos: respire nor-
malmente, sem pausas.
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7. ABDOMINAL

Deite-se de barriga para cima, com as mãos encostan-
do suavemente na cabeça e flexione os joelhos, mantendo 
os pés firmes no chão. Faça um pequeno levantamento 
dos ombros, do chão em direção aos joelhos, soltando a 
respiração. Retorne à posição inicial em seguida, puxando 
o ar. Fixe seu olhar para cima. Repita o mesmo movimento.

Cuidados recomendados: respire de maneira contí-
nua. Não segure a respiração. Ressaltamos: respire nor-
malmente, sem pausas.
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8. BICICLETA

Deitada de barriga pra cima, com as mãos ao lado do 
corpo, flexione os joelhos e faça movimentos circulares, si-
mulando o movimento das pernas em uma bicicleta. Res-
pire continuadamente.

Cuidados recomendados: respire de maneira con-
tínua. Não segure a respiração. Ressaltamos: respire nor-
malmente, sem pausas.

PROPOSTA DE TREINO B

Objetivo: promover o fortalecimento da muscula-
tura dos membros superiores, dos membros inferiores e 
do core do seu corpo, de forma simultânea, relacionando 
exercícios aeróbicos e de força, envolvendo várias muscu-
laturas ao mesmo tempo.

9. CORRIDA ESTACIONÁRIA COM ELEVAÇÃO DO JOELHO

Em pé, você vai simular uma corrida, porém sem sair 
do lugar. Levante uma coxa e depois a outra. O joelho deve 
permanecer sempre alto. Repita o mesmo movimento 
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continuadamente. Respire, da mesma forma, continuada-
mente.

Cuidados recomendados: respire de maneira con-
tínua. Não segure a respiração. Ressaltamos: respire nor-
malmente, sem pausas.

10. APOIO NA PAREDE

Conforme Treino A.

11. AGACHAMENTO

Neste exercício, recomendamos que realize este mo-
vimento sentando-se no sofá ou em uma cadeira. Em pé, 
afaste as pernas na largura dos ombros. Com as mãos á 
frente (pode utilizar um cabo de vassoura para auxiliar no 
apoio), flexione os joelhos, empurrando o quadril para bai-
xo e os glúteos para trás, sentando-se no sofá e soltando a 
respiração. Em seguida, retorne à posição inicial, puxando 
o ar. Repita esse movimento de descer e subir. 
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Cuidados recomendados: respire de maneira contí-
nua. Não segure a respiração. Ressaltamos: respire nor-
malmente, sem pausas.

12. PRANCHA

Deite-se de barriga para baixo e apóie os antebra-

ços no chão, o cotovelo fica baixo da linha do ombro. Le-

vante o quadril e deixe o corpo alinhado, com as pernas 

levemente afastadas, mantendo o peso apenas nas pon-

tas dos pés e no antebraço, contraindo o abdômen. Per-

maneça com seu corpo reto. Mantenha-se nesta mesma 

posição. Respire continuadamente.

Cuidados recomendados: respire de maneira contí-

nua. Não segure a respiração. Ressaltamos: respire nor-

malmente, sem pausas.
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Indivíduos com obesidade ou sobrepeso: para a rea-

lização desse exercício, os cotovelos podem estar estendi-

dos.

13.  ABDOMINAL TOCANDO OS PÉS ALTERNADAMENTE

Deite-se de barriga para cima, mantenha seus joelhos 
flexionados e os pés fixos no chão. Com as mãos ao lado 
do corpo, mova-se de um lado para o outro, encostando 
nos pés. Repita o mesmo movimento continuamente, al-
ternando os lados.

Cuidados recomendados: respire de maneira contí-
nua. Não segure a respiração. Ressaltamos: respire nor-
malmente, sem pausas.
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14.  AFUNDO

Em pé, dê um passo largo á frente, flexionando leve-
mente as pernas. Mantenha a perna da frente com o pé 
firme no chão, deixando a de trás com o calcanhar fora do 
solo. Desça devagar, mantendo a coluna ereta e contrain-
do o abdômen, soltando a respiração. Em seguida, retorne 
para a posição inicial, puxando o ar. Repita, após, com a 
outra perna.

Cuidados recomendados: respire de maneira contí-
nua. Não segure a respiração. Ressaltamos: respire nor-
malmente, sem pausas.

Cuidados para hipertensos:
Motivos para interromper o exercício físico e 

consultar um profissional de saúde: 
• Falta de ar excessiva e persistente, que não apresente 
melhora em repouso; 
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• Dor intensa no peito; 

• Tontura persistente ou desmaio que não resolve com 
descanso. 

Cuidados para diabéticos:
Motivos para interromper o exercício físico e consultar 

um profi ssional de saúde: 

• Visão turva; 

• Fadiga; 

• Difi culdade de raciocínio; 

• Perda de controle motor; 

• Agressividade; 

• Convulsão; 

• Perda de consciência.

Cuidados para indivíduos 
com sobrepeso ou 

obesidade:
• Motivos para interromper o exercício físico e consultar 
um profi ssional de saúde: 

• Falta de ar e dor no peito constantes; 

• Apresentação de dor constante nas articulações; 
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• Falta de ar excessiva e persistente; 

• Sensação de mal estar persistente durante os exercícios; 

• Tontura ou desmaio que não se resolve com descanso. 

Modelo de periodização para pessoas com sobrepeso 
ou obesidade, diabetes e hipertensão:

Tabela 5.2 Proposta para semana 1 e 2* 

Tabela 5.3 Proposta para semana 3 e 4*

OBSERVAÇÕES:

Escala de Borg:

Para monitorar a intensidade do seu treinamento, 

analise, a cada exercício, o quão grande está sendo seu 

esforço através da escala. Para pessoas com hipertensão, 

recomenda-se manter seu esforço entre LIGEIRAMENTE 
CANSADO aCANSADO, ou seja, entre 13 e 16 da Escala 
de Borg(Malachias, et al. 2016). Caso se sinta acima de 16 

na Escala de Borg, diminua o ritmo ou pare o exercício. 
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Quanto às pessoas com diabetes, é recomendado que 

mantenham o esforço entre LEVE/UM POUCO INTENSO 
a INTENSO (PESADO), ou seja, entre 12 e 16 da Escala de 
Borg(Ciolac e Guimarães, 2004).Caso se sinta acima de 15 

na Escala de Borg, diminua o ritmo ou pare o exercício. As 

pessoas com sobrepeso e obesidade, por sua vez, são re-

comendadas a manter seu esforço entre LEVE/UM POU-
CO INTENSO a INTENSO (PESADO), ou seja, entre 12 e 16 
da Escala de Borg(Ciolac e Guimarães, 2004).Caso se sinta 

acima de 16 na Escala de Borg, também diminua o ritmo 

ou pare o exercício. Lembrando queo número de repeti-

ções de cada exercício é apenas uma estimativa, a quan-

tidade varia de acordo com o condicionamento físico de 

cada indivíduo, orientando-se pela Escala de Borg (anexo).

Gestantes
A atividade física regular para gestantes ajuda a man-

ter ou a melhorar a aptidão física e o bem estar psicológi-
co, assim como auxilia no controle do peso, reduz o risco 
de diabetes gestacional e minimiza possíveis complica-
ções perinatais tanto para a mãe quanto para o feto (Nas-
cimento, 2014).

Recomendamos que você entre em contato 
com seu médico responsável antes da realização das 

atividades.
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Cuidados recomendados:

Lembre-se de respirar adequadamente, não tranque 
a respiração. Realize o exercício em um ambiente adequa-
do, que não apresente riscos de queda. Além disso, procu-
re se alimentar e beber muita água. Recomendamos que 
procure, sempre que possível,o acompanhamento de um 
profi ssional da área. Utilize roupas adequadas na realiza-
ção dos exercícios

Respire de maneira contínua. Não segure a 
respiração. Ressaltamos: respire normalmente, sem 

pausas.

Aquecimento para gestantes:

Este aquecimento tem como objetivo prepará-lo para o 
treino, aquecendo seu corpo e promovendo melhora na sua 
mobilidade de quadril e de torácica. Dessa forma, gera uma 
melhorando seu padrão de movimento ao realizar as ativida-
des propostas.

1.   MOBILIDADE DE QUADRIL

Conforme exposto acima, neste mesmo capítulo, no 
item Aquecimento para hipertensos, diabéticos e com so-
brepeso ou obesidade.

Cuidados para realizar os exercícios de forma confortá-
vel são importantes, então sugerimos a utilização de uma al-
mofada ou de um travesseiro para apoio. 

2. MOBILIDADE TORÁCICA

Conforme exposto acima, neste mesmo capítulo, no item. 
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Aquecimento para hipertensos, diabéticos e com so-
brepeso ou obesidade.

Solicite que alguém acompanhe a sequência de exercí-
cios. Evite realizar em superfícies escorregadias. 

Proposta de atividades para gestantes

PROPOSTA DE TREINO A

Objetivo: promover o fortalecimento da musculatu-
ra dos membros superiores, dos membros inferiores e do 
core do seu corpo, de forma simultânea. Busca fortalecer, 
principalmente, a musculatura do assoalho pélvico. 

3. ELEVAÇÃO PÉLVICA

Conforme Treino A, exposto acima, para grupos de 
pessoas hipertensas, diabéticas e com sobrepeso ou obe-
sidade.

4. ABDUÇÃO DE QUADRIL

Conforme Treino A, exposto acima, para grupos de 
pessoas hipertensas, diabéticas e com sobrepeso ou obe-
sidade.

5. AGACHAMENTO ISOMÉTRICO NA PAREDE

Em qualquer parede livre de sua casa, com um apoio 
próximo, posicione-se de costas, mantendo a coluna reta. 
Afaste as pernas na largura dos ombros e desça, flexionan-
do os joelhos, escorregando pela parede, até as coxas fica-
rem paralelas ao solo e os joelhos ficarem em um ângulo 
de 90°. Permaneça nessa posição. Respire continuada-
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mente. Tenha cuidado para não realizar essa prática em 
locais escorregadios e peçapara uma pessoa acompanhar 
seu exercício.

6. APOIO NA PAREDE

Conforme Treino A, exposto acima, para grupos de 
pessoas hipertensas, diabéticas e com sobrepeso ou obe-
sidade.

Cuidado para não realizar o exercício em uma super-
fície escorregadia, como um piso ou tapete, por exemplo. 
Peça que alguém acompanhe a realização

PROPOSTA DE TREINO B

Objetivo: promover o fortalecimento da musculatu-
ra dos membros superiores, dos membros inferiores e do 
core do seu corpo, de forma simultânea. Busca fortalecer, 
principalmente, a musculatura do assoalho pélvico. 
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7. AGACHAMENTO

Conforme Treino B, exposto acima, para grupos de 
pessoas hipertensas, diabéticas e com sobrepeso ou obe-
sidade.

Neste exercício, recomendamos que realize este mo-
vimento sentando-se em um sofá ou em uma cadeira. 
Peça para uma pessoa acompanhar a realização.

8. TRÍCEPS NA CADEIRA

Conforme Treino A, exposto acima, para grupos de 
pessoas hipertensas, diabéticas e com sobrepeso ou obe-
sidade.

Recomendamos que coloque almofadas abaixo de 
seu quadril, no chão, para auxiliar na sua segurança. A ca-
deira precisa ser de um material firme e resistente, evite 
utilizar cadeiras de plástico ou de praia. 

Material: cadeira de madeira ou similar.

9. ELEVAÇÃO PÉLVICA

Conforme Treino A, exposto acima, para grupos de 
pessoas hipertensas, diabéticas e com sobrepeso ou obe-
sidade.

10. BICICLETA

Conforme Treino A, exposto acima, para grupos de pes-
soas hipertensas, diabéticas e com sobrepeso ou obesidade.
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Recomenda-se deitar sobre uma superfície confortá-
vel, podendo ser um tapete ou uma toalha. 

COMO SEI QUANTO TEMPO OU QUANTAS REPETIÇÕES 

DE UM EXERCÍCIO REALIZAR?

Duração: aproximadamente 30 minutos cada treino. 

Como realizar? Conforme a Tabela 5.1

Modelo de periodização dos treinos: Tabela 5.2 e Ta-

bela 5.3

Sendo um modelo de periodização, deve segui-lo de 

maneira confortável. Ao sentir algum desconforto, confor-

me citado abaixo, no tópico observações e cuidados, inter-

romper o treino.

Para monitorar a intensidade de seu treinamento, 

analise, em todos os exercícios, sua percepção de esforço. 

Procure sempre manter seu esforço entre LEVE a POUCO 
INTENSO, ou seja, entre 12 e 14 da Escala de Borg (Nas-

cimento, 2014), que se encontra nos anexos. Caso esteja 

abaixo dessa classifi cação recomendada, aumente seu 

esforço. Caso se sinta acima de 14 na Escala de Borg, di-

minua seu ritmo ou pare o exercício. O número de repe-
tições de cada exercício é um número estimado, você 
fará a quantidade possível conformeseu preparo físico, 
se orientando pela Escala de Borg.
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OBSERVAÇÕES OU CUIDADOS: 

Motivos para interromper o exercício físico e 
consultar um profissional de saúde (Nascimento, 2014):

• Falta de ar excessiva e persistente, que não apresente 
melhora em repouso;

• Dor intensa no peito;

• Contrações uterinas regulares e dolorosas;

• Sangramento vaginal;

• Perda líquida pela vagina;

• Inchaço repentino na face, nas mãos e nos pés;

• Dor de cabeça forte e persistente;

• Palpitações;

• Redução dos movimentos fetais;

• Febre;

• Náuseas ou vômitos persistentes;Tampor ou sensação 
de luzes piscando;

• Tontura persistente ou desmaio que não resolve com 
descanso.
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ANEXOS:

Escala percepção de esforço de Borg:
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