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Escolas e Academias estão entre os estabelecimentos que 
fecharam durante o período de isolamento social adotado por 
causa da covid-19.
 Pessoas que tinham o hábito de se exercitar ou que querem 
começar a malhar têm aplicativos à disposição, mas algumas 
gostariam de se exercitar ao ar livre.

O Ministério da Saúde diz que a prática pode ser feita, mas 
com o cuidado de evitar aglomerações.



Especialistas avaliam que é melhor 
esperar e manter as regras de isolamento, 
tendo em vista que, em uma das saídas, a 
pessoa pode se infectar com o vírus - seja 

por contato com superfícies ou com 
pacientes infectados.



Mediante as informações acerca da necessidade do 
isolamento social para enfrentar a epidemia de Covid-19 
sejam amplamente divulgadas em meios de comunicação e 
mídias sociais, as praças e pistas de caminhada, espaços 
públicos continuam recebendo pessoas interessadas em 
realizar atividades ao ar livre. 

Durante a semana, não foi difícil encontrar jovens, idosos 
e praticantes de atividade física em diversos espaços 
dedicados à prática de caminhada.



O ideal seria que as pessoas pudessem fazer exercícios 
somente no quarteirão de suas casas, evitando aglomerações 
em pontos específicos, mas essa recomendação não poderia 
ser estendida a todos.

“Quem mora em comunidades, vilas e favelas não tem essa 
mesma possibilidade de ficar em torno do quarteirão, porque 
ela tem que sair da comunidade para fazer exercícios”.



Posso fazer exercícios ao ar livre?
A recomendação dos especialistas é evitar as atividades físicas na 

rua e optar por se exercitar em casa.
Na rua, corre-se o risco de ter contato com pessoas doentes ou 

encostar em superfícies infectadas.
Além disso, a prática pode incentivar outras pessoas a adotarem o 

hábito, favorecendo a formação de aglomerações.



“O melhor, neste momento, é 
recomendar que as pessoas façam 
atividades alternativas e criativas 
dentro de casa, como polichinelo, 
flexões, abdominais e outros 
movimentos que pressupõem 
gastos calóricos.

A maioria das pessoas tem 
acesso a aplicativos que dão dicas 
para atividades dentro de casa”



Posso andar de bicicleta?



Costumava me exercitar ao passear com o 
cachorro. Posso continuar fazendo?



Posso usar as escadas do prédio 
como exercício?



Tenho doença crônica, como hipertensão, 
colesterol alto e diabetes e praticava 

exercícios para ajudar a manter as taxas 
controladas.

Há risco em interromper a prática?



Os idosos podem se exercitar em casa?



Sou sedentário, posso começar a fazer 
atividade física?



Como os apps de exercício podem ajudar?



O que devo fazer se sentir dores após a 
prática de atividades físicas em casa?



Quais são os riscos de fazer exercícios ao ar 
livre durante a quarentena?

Muitas pessoas acreditam que não vão se contaminar 
durante uma caminhada, porque conseguiriam manter a 
recomendação de distanciamento de dois metros de outro 
indivíduo. Mas, se muitos pensam assim e vão para uma 
praça, logo vira uma aglomeração e um ambiente propício 
para a propagação da doença.

Dra. Clara Rodrigues de Oliveira, prof.ª da UFMG



“A prática de atividade física é importante para a 
promoção da saúde biopsíquica do indivíduo mas, ao 

praticá-la em lugares públicos, principalmente nos 
núcleos urbanos, o indivíduo aumenta sua chance de 
contato social e, portanto, a chance de disseminação 
do vírus, mesmo que tente seguir a recomendação de 

se manter afastado de outras pessoas”, explica.



Ficar em casa e fazer os exercícios físicos dentro do ambiente 
doméstico são ações que beneficiam não só o indivíduo, mas 
toda a comunidade.

“Se os espaços públicos estão mais vazios atualmente é 
justamente pelo fato de outras pessoas estarem entendendo a 
importância de mantermos, neste momento, o distanciamento 
social.

É fundamental que todos nós, como cidadãos, respeitemos 
essas orientações. Precisamos agir coletivamente”
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