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 O presente documento tem como objetivo 
auxiliar a atuação do Profissional de Educação 
Física na elaboração e acompanhamento de 
programas de exercício físico para indivíduos no 
estágio pós-Covid-19. O uso das recomendações 
aqui expostas poderá ajudar na diminuição de 
riscos de exercícios físicos mal orientados, 
aumentando a segurança dos praticantes, bem 
como potencializando os benefícios destes 
exercícios. 
          Os efeitos do novo coronavírus (SARS-COV-
2) ainda estão sendo estudados por várias 
instituições em todo mundo. Dessa forma, este 
material tem como base a mais recente literatura 
científica publicada sobre o assunto até o 
presente momento (junho 2021). 
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 O  SARS-COV-2 é o agente causador da doença Covid-19. Essa doença 
é de origem pulmonar, porém tem repercussões sistêmicas, atingindo vasos 
sanguíneos e vários órgãos. O vírus utiliza a enzima ECA 2 como um via de 
acesso ao interior celular. Essa enzima está localizada na membrana 
plasmática de várias células do organismo, porém é mais  abrangente nas 
células pulmonares (pneumócitos tipo II). Após a interação com essa enzima, o 
capsídeo do vírus consegue se fundir com a membrana da célula, fazendo 
assim com que o vírus possa infectá-la. Existem outras formas de entrada do 
vírus no interior celular, sendo esta a mais elucidada. A infecção pelo SARS-
COV-2 pode ser assintomática ou pode causar um amplo complexo de 
sintomas, desde sintomas leves até complicações que podem levar à morte. 

A Fisiopatologia 
da Covid-19
A PROGRESSÃO DOS ESTÁGIOS DA 
DOENÇA ESTÁ RELACIONADO COM A 
RESPOSTAS ESPECÍFICAS DO SISTEMA 
IMUNOLÓGICO INDIVIDUAL

O VÍRUS SARS-COV-2 ENTRA NA CÉLULA

CÉLULAS ALVEOLARES E DE VÁRIOS OUTROS ORGÃOS

ESTABELECE UM ESTADO INFLAMATÓRIO NAS CÉLULAS 

COMPROMETIMENTO SISTÊMICO 
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Há relatos de manifestações neurológicas aumentadas pela covid-19. Essas 
manifestações podem ser consideradas como efeitos diretos do vírus no sistema 
nervoso e complicações neurológicas dos efeitos sistêmicos da Covid-19. 
Estudos demonstram que essas manifestações afetam o controle motor e a 
função muscular, com prevalência de até 36% dos indivíduos infectados.

Em relação ao sistema musculoesquelético, dados epidemiológicos apontam 
que indivíduos acometidos pelo SARS-COV-2 apresentam sarcopenia e 
osteopenia, além disso, mialgias e fraqueza generalizada também fazem parte 
dos sintomas relatados entre 25% e 50% dos pacientes sintomáticos.

Outro aspecto importante é que indivíduos com maior índice de massa corporal 
(IMC) estão expostos à uma condição maior de complicações induzidas pela 
Covid-19. Além disso, o aumento da circunferência abdominal está associado à 
complicações cardiometabólicas. A obesidade é considerada o principal fator de 
risco para diversas complicações após infecção pelo SARS-COV-2

Outros sistemas comprometidos pela Covid-19
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Ao lado está descrito alguns efeitos pós infecção 
pelo SARS-COV-2. É recomendável que os 
indivíduos com esses sintomas tenham um 
suporte multidisciplinar para auxiliá-los numa 
busca por melhor qualidade de vida. 

Complicações associadas 
ao pós-Covid-19
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A HABILITAÇÃO LEGAL PARA A ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS É DO 
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA.

Segurança para o retorno da prática de exercícios 
físicos pós-Covid-19

Contraindicações absolutas e relativas. 
Critérios para interrupção do exercício.

A European Society of 
Cardiology on Myocardial 
and Pericardial Diseases 
(2020), a American Heart 
Association e o American 
College of Cardiology 
(2020), , recomendam que 
indivíduos que possuem 
miocardite confirmada 
somente retornem a prática 
de exercícios 3 à 6 meses 
após diagnóstico. O médico 
é o único profissional 
habilitado para a liberação 
dos indivíduos para a 
prática de exercícios após 
este diagnóstico.
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Diretrizes de saúde pública no Reino Unido recomendam 
que atletas antes do reinício dos treinamentos sejam 
capazes de realizar atividades da vida diária facilmente, 
como ser capaz de caminhar 500 m em terreno plano sem 
sentir fadiga excessiva ou falta de ar.

Existem pessoas que mesmo antes da Covid-19, não 
conseguiam caminhar 500m sem se cansar. Assim, 
quando possível, a prescrição de exercício deve levar em 
consideração o nível de capacidade física anterior à 
infecção pelo vírus. 

Segurança para o retorno 
da prática de exercícios 
físicos pós-Covid-19
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 Em pacientes que não foram hospitalizados, porém 
apresentaram ou apresentam sintomas características de 
miocardite como: dor no peito, palpitações, pré-síncope, síncope, 
devem procurar auxílio médico. Pacientes podem necessitar de 
apoio psicológico para retornar à prática de exercícios. Isso ressalta a 
importância do trabalho interdisciplinar entre os profissionais das 
mais diversas áreas da saúde.

Segurança 
para o retorno 
da prática 
de exercícios 
físicos 
pós-Covid-19

Necessidade 
de 

hospitalização

Assintomático 
por 14 dias?  

Sintomas 
característico

s de 
miocardite?

Não Não Sintomas 
respiratórios 
por mais de 

14 dias

Não 

Sintomas 
neurológicosNão 

Sim  

Retorno gradual à prática de exercícios 

Avaliação 
médica

Investigação 
dos sintomas

Investigação 
dos sintomas

Sim  

Sim  

Sim  

Sim  

Sim  

Liberação 
médica

Sim  

Liberação 
médica

Sim  

Sim  

Confirmada a 
miocardite, não 

é 
recomendável 

exercícios 
físicos entre 3 a 
6 meses após 

diagnóstico

Não  

Não  

Investigação 
dos sintomas

Não 

Fonte: Adaptado de SALDMAN, et al (2021) 
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 Uma vez que o paciente foi liberado pelo médico para retornar à prática 
de exercícios, a volta aos programas de treinamento físico deve ser gradativa 
e obviamente individualizada. Se a pessoa não era fisicamente ativa antes de 
Covid-19, este pode ser um momento oportuno para iniciar a prática de 
exercícios físicos orientados por um Profissional de Educação Física.

Início e 
progressão 
dos exercícios: 
recomendações 
gerais

Fonte: Adaptado de SALDMAN, et al (2021) 

Fase 1 

• Composta por 1 semana.
• Exercícios de alongamento, respiração, 

mobilidade e de fortalecimento.
• Intensidade de esforço (Leve – Escala 

de Borg modificada).
• Tempo da sessão: 15 minutos.
• Frequência semanal: 3-4x na semana.

Fase 2 

• Composta por 1 semana.
• Exercícios de alongamento, respiração, 

mobilidade e de fortalecimento.
• Intensidade de esforço (Leve – Escala de 

Borg modificada).
• Acrescentar mais exercícios, se possível.
• Tempo da sessão: 20 -25  minutos.
• Frequência semanal: 3x na semana ou 

4x.

Fase 3 

Fase 4

• Adicionar atividades em circuitos, 
caminhada rápida, nadar ou andar de 
bicicleta (realizar em 2 blocos de 5 
minutos, separados por intervalo de 
descanso).

• Intensidade de esforço (Leve a moderada 
– Escala de Borg modificada).

• Tempo da sessão: 25- 30  minutos.
• Frequência semanal: 3-4x na semana.

• Adicionar atividades com mudanças de 
direção, passos laterais e circuitos de 
exercícios com peso corporal.

• Intensidade de esforço (moderada – 
Escala de Borg modificada).

• Tempo da sessão: 30 - 40  minutos.
• Frequência semanal: 3-4x na semana.

PROGRESSÃO DO TREINAMENTO
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 Em relação ao treinamento de força muscular, o National Strength and 
Condotioning Association (NSCA, 2020) recomenda que o estímulo seja gradual 
e condizente com o período de inatividade física e do nível prontidão do indivíduo 
para o retorno à prática.

Início e 
progressão 
dos exercícios: 
recomendações 
gerais

RECOMENDAÇÕES PARA O RETORNO 
AO TREINAMENTO DE FORÇA PÓS-COVID-19 (NSCA,2020)

® Trabalhar um grupamento muscular até 2 vezes na semana 
no primeiro mês de retorno ao programa de treinamento.

® Repetições até a falha muscular devem ser desencorajadas.

® O volume de treinamento deve progredir de acordo com o 
nível de aptidão física do praticante.

® Os profissionais devem ficar atentos sobre o nível de 
estresse imposto pela quilagem utilizada pelo aluno, dessa 
forma, deve haver também um controle na progressão.
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Propomos um mínimo de sete dias em cada fase para evitar 
aumentos repentinos na carga interna de treinamento. No 
entanto, as pessoas devem permanecer na fase em que se 
sentem confortáveis   pelo tempo que for necessário.

Além da análise do esforço físico pela escala de Borg 
modificada, outros instrumentos são de extrema importância 
para controle do treinamento como por exemplo o oxímetro e 
frequencímetro.

Início e progressão 
dos exercícios: 
recomendações gerais

13



NÃO INICIE A SESSÃO DE EXERCÍCIOS QUANDO:
® Hipertensão descontrolada, pressão arterial sistólica 

(PAS)>180mmHg e pressão arterial diastólica (PAD)>110
® Saturação de oxigênio inferior a 90%
® Taquicardia (>100 BPM) ou bradicardia (<50 BMP)
®  Angústia respiratória
® Sintomas agudos da Covid-19 (febre, dor de cabeça e 

outros)
® O praticante for asmático e estiver em ambiente frio.

INTERROMPA A SESSÃO DE EXERCÍCIOS QUANDO:
® Saturação de oxigênio menor que 90% ou quando houver 

queda de 4% em relação ao repouso.
® Síncope
® Falta de ar
® Dor torácica
® Náusea
® Alguma outra reclamação como crise de ansiedade ou 

fadiga excessiva
® Tosse excessiva 

Caso os sintomas se agravem, 
ligue imediatamente para o 
SAMU 193 ou comunique ao 
serviço de saúde particular, 
caso possua.

Cuidados 
importantes
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® Tomar água regularmente durante o dia;
® Após a prática de exercícios, higienizar os materiais e 

aparelhos;
® Devido à escassez de informações sobre a Covid-19 em 

crianças e adolescentes, esta diretriz não aborda esse grupo;
® O treinamento físico em obesos, diabéticos ou em outras 

doenças e fatores de risco devem respeitar as progressões 
deste material, mas mantendo os cuidados usuais 
estabelecidos na literatura para essas populações;

® Ambos, profissional e aluno(s) devem estar munidos de seus 
equipamentos de proteção individual (EPI) e respeitando o 
distanciamento social;

® A utilização de máscara pode alterar a sensação de esforço e a 
observação da mesma, o que requer uma atenção maior do 
profissional.

Observações 
finais
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