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O objetivo dessa cartilha virtual é orientar melhor os pacientes usuários do 

programa de reabilitação cardíaca do centro de exercícios SEACOR (CES) que 

neste momento precisam estar em isolamento social impossibilitados de 

frequentar um ambiente presencial supervisionado. 

Antes de iniciar o treino você precisa: 

1. Liberação do seu médico, neste momento, para realizar exercícios. 

Você deve encontrar-se estável, sentindo-se bem.  

2. Estar com seus medicamentos rigorosamente em dia.  

3. Estar mantendo uma alimentação e hidratação balanceadas, de 

acordo com seu estado de saúde, idade e peso e ter consultado 

um nutricionista há pouco tempo. 

4. Caso seja hipertenso, e tenha aparelho de pressão em domicilio, 

não esquecer de medir sua pressão antes dos exercícios. Durante 

sua aferição, recomendamos que você não cruze as pernas, esteja 

pelo menos 30 minutos sem ingerir café, álcool, cigarro ou ter 

realizado atividades físicas. Depois do treino meça novamente. 

Anote o valor registrado da pressão de cada dia, desta forma você 

poderá mostrar ao seu médico quando retornar ao treino 

presencial. Caso a pressão esteja muito elevada, não inicie o 

treino. Espere um tempo para verificar se ela vai diminuir. Caso 

persista, entre em contato com seu médico. 

5. Pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo I, devem verificar o 

nível de glicemia antes de iniciar os exercícios. Não esteja em 

jejum. Alterações para mais ou para menos podem prejudicar seu 

desempenho na hora de exercitar-se, além de colocar em risco sua 

vida.  

6. Escolher um local, de preferência arejado,claro, que não tenha 

muitos objetos ao redor, tapetes soltos ou  piso escorregadio é 

fundamental. Caso escolha um local ao ar livre, dê preferência a 

um horário no início da manhã e proteja-se do sol. 

7. Procurar utilizar vestimentas adequadas, que sejam confortáveis 

para executar os movimentos, sem apresentar desconforto. Isto 

inclui calçados fechados, presos nos tornozelos, dê preferência ao 

uso de tênis.  

8. Caso possua algum aparelho que marque sua frequência cardíaca, 

fazer uso dele. Verifique a sua frequência cardíaca (FC), antes e 

durante e depois das atividade aeróbica (caminhadas, esteira, 

bicicleta, dança, “step”, etc). Caso você não possua nenhum 

aparelho, verifique a frequência através da palpação da artéria 

radial que fica logo abaixo do dedo polegar, no punho. Não utilize 
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a pulsação da artéria carótida (pescoço) porque este local, quando 

comprimido pode apresentar descompensações hemodinâmicas. 

Para medir a pulsação radial, utilize dois dedos da mão direita, o 

indicador e o médio, coloque-os sobre a pulso esquerdo, no local 

onde passa a artéria radial, apalpando este local com firmeza mas, 

sem apertar com muita força (figura 1). Sinta “o pulsar” (batimento 

cardíaca) da artéria e conte quantas vezes ocorreu, frequência 

cardíaca, por um minuto. A frequência cardíaca normal em repouso 

fica em torno de 60 a 100 batimentos cardíacos por minuto (bpm). 

Isso não se aplica caso você seja portador de uma arritmia ou use 

marca passo. 

 

 

Figura 1 

 

1- Estabelecer uma zona de treinamento. Ela corresponde a uma média de 

intensidade que você irá manter durante seu treino aeróbico.  

Caso você tenha realizado  um teste ergométrico (de esforço) ou um teste 

cardiopulmonar recente  e seu  médico já tenha determinado sua  zona 

de treinamento correspondente ao seu treinamento no CES, mantenha 

essa intensidade. Procure estar com a frequência cardíaca um pouco 

abaixo da estipulada na unidade de reabilitação cardíaca, uma vez que 

neste momento você não está sob supervisão da equipe. Assim, você 

estará treinando com mais segurança. Não tendo certeza sobre o teste, 

utilize a seguinte formula para estimar a frequência cardíaca 

máxima(FCmáx), a zona de treinamento que você deve chegar:  

 

FCmáx= 220 – idade. Do valor encontrado, você ainda precisa diminuir  

cerca de 50 a 85% dessa FCmáx obtida.  

Conforme a gravidade da sua doença, esse limite  de intensidade vai 

variar. Porcentagens menores de 50, 60% da FCmáx  devem 

corresponder ao treino para pacientes portadores de doenças mais 

graves. Porcentagens acima devem corresponder aos pacientes que não 

tenham  nenhuma doença cardiovascular ou pulmonar grave ou estejam 

acostumados a treinar de forma mais vigorosa no CES, podendo então 

chegar a 70 , 75% da FCmáx obtida. 

Durante o treino você precisa estar  bem, sem cansaço, falta de ar, 

desconforto ou dor. Em presença de qualquer um desses sinais, pare o 

treino.  Utilize a sua percepção subjetiva de esforço, não se esforce em 

excesso, mantenha a percepção leve no máximo leve para moderada. 
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Lembre-se, intensidade moderada corresponde aquela que você está se 

exercitando, mas não é capaz de conversar durante o treino. Evite chegar 

nela se você não tiver certeza de seu quadro clinico ou mesmo não esteja 

acostumado a treinar com uma intensidade mais vigorosa na nossa 

unidade (CES).  Abaixo (figura 2) a escala subjetiva do esforço (escala de 

Borg), igual a  que se encontra em nossas unidades. Mantenha-se entre 

1 a 4. 

 
Figura 2 (Fonte: www blog.bodytech.com.br) 

 

IMPORTANTE: Pacientes que usam medicações que tenham efeito de redução 

da frequência cardíaca (FC) como betabloqueadores (exs: carvedilol, 

propranolol, tenolol, bisoprolol, nebivolol) e antagonistas dos canais de cálcio 

(exs: diltiazem e verapamil) não é indicado o uso desta formula (FCmáx=220-

idade)pode ser necessário o cálculo da frequência cardíaca de treinamento 

(zona de treinamento) através do resultado de um teste ergométrico na vigência 

dessas medicações e uso da escala de Borg. Em caso de dúvidas, entre em 

contato com seu médico. 

Sugestão: Para quem gosta de acompanhar a evolução de suas caminhadas , 

uma sugestão  é utilizar o aplicativo lançado pela “apple store” que disponibiliza 

que a pessoa possa  contabilizar a quantidade de passos que  realiza por dia. 

Esta  ferramenta é chamada de “podômetro”. Mostra  quantos passos  você 

conseguiu realizar no dia. A recomendação é que você seja capaz de andar pelo 

menos 5000 passos por dia e tentar conseguir chegar o mais próximo possível 

de 10000 passos por dia.  Se conseguir baixar o aplicativo no seu celular, 

experimente.  

 

OS EXERCÍCIOS FISICOS  

Estaremos descrevendo em seguida, sugestões de um programa de exercícios 

físicos, para você executar em domicilio, neste período de isolamento social, com 

o objetivo de  manter você  ativo e não perder os ganhos obtidos ao longo do 

período que estava treinando conosco no CES.  
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   Antes de começar algumas regras: 

1- A intensidade deve ser um pouco mais baixa do que a que você 

costumava a realizar com a equipe no setor de RC do CES. Não treine 

em intensidade elevada. 

2- A duração e a frequência. O tempo de cada treino, irá depender de como 

você estará se sentindo e o quanto de tempo você irá  disponibilizar . A 

recomendação da Organização Mundial da Saúde é tentar chegar aos  

150 minutos de exercícios semanalmente ( ou mais se você estiver se 

sentindo bem)  de 3 a 5 vezes na semana, quem puder diariamente. Pode 

fazer 30 minutos diários. Esse tempo poderá ser dividido em dois tempos 

de 15 minutos , ou três tempos de 10 minutos, ao longo do dia. Faça o 

tempo que conseguir. Lembre-se neste momento, a frequência e duração 

destes exercícios são fundamentais. Movimentar-se nesse momento, é 

melhor do que passar o dia inteiro parado Exercícios são  acumulativo, 

importante é fazer de forma continuada..  

3- Durante a execução dos exercícios em pé, mantenha os pés paralelos, 

afastados para melhor equilíbrio durante sua execução. 

4- Durante a execução dos exercícios sentados, mantenha coluna reta, pés 

afastados e paralelos ao chão. 

5- Todos os exercícios descritos abaixo, você deverá   realizar de 8 a 12 

repetições e repetir cada série 1 a 3 vezes. A quantidade de repetições 

dependerá  do seu  condicionamento físico do momento. Lembre-se da 

sua percepção do esforço, da escala de Borg (figura 2 acima )não 

ultrapasse a percepção  moderado. Entre uma série e outra, dê sempre 

um intervalo de alguns segundos de acordo com seu estado clínico.  

6- A respiração deve ser normal. Não prenda a respiração durante os 

exercícios. 

7- Entre uma série de exercício para o outro, espere de 15 a 30 segundos.  

8- Lembre-se, quanto mais rápido você realizar uma série de exercício, mais 

cansativo ele poderá se tornar. Assim, procure evoluir de forma gradual e 

de acordo com sua capacidade física. 

 

Variedades: 

 

Alongamentos: Eles podem ser realizados antes e  depois de cada  treino. 

Utilizar a série que você já estava acostumado a realizar no CES é uma boa 

opção. Importante é procurar alongar um pouco de cada seguimento corporal, 

membros inferiores, membros superiores, tronco e pescoço. 

Faça pelo menos uma vez de cada movimento que escolher. Permaneça nesta 

posição cerca de 15 a 20 segundos (conte 1001, 1002, 1003 ... 1015).  

Caso decida, por um dia, executar só os exercícios de  alongamento, procure 

fazer cada posição por três vezes. Ficando de 20 a 30 segundos em cada 

posição escolhida. Ao decidir ficar mais tempo fazendo os exercícios de 
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alongamento, você estará melhorando a flexibilidade na articulação em relação 

a qual você está realizando o alongamento.  

Não prenda a respiração. Os exercícios de alongamento devem ser realizados 

com a respiração normal, sem mudar o padrão respiratório. 

Abaixo algumas sugestões de alongamentos em série fotos 3 e 4  caso você não 

lembre: 
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Figura 4 

“Step”. Exercício de subir e descer degraus é um excelente exercício para os 

membros inferiores. Assegure-se de que seus pés estejam tocando por completo 

no degrau.  Pode alterar as pernas, direita e esquerda. Dessa forma você estará 

estimulando mais sua cognição, pois terá que ter mais atenção na execução. 

(figura 5) 

 
Figura 5 

Bomba de panturrilha , ponta dos pés no degrau, calcanhar pra fora . Fique 

nas pontas dos pés e retorne a posição inicial. Joelhos devem estar retos, e o 

tronco reto. (figura 6) 

 
Figura 6 
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Exercício de sentar e levantar. Coluna reta, pés todos no chão, procurando 

alinhar orelha com os ombros, não projetar a cabeça para frente.  

Sentar e levantar, braços esticados para frente ou cruzados, com as mãos 

segurando os cotovelos. (figura 7) 

 Caso apresente dificuldade de levantar sem um apoio, procure ficar em frente 

ou ao lado de uma barra, mesa grande ou cadeira, de forma que você possa 

apoiar as mãos nela e levantar-se.  

 

 
Figura 7 

 

Exercícios para as coxas. Você pode realizar um exercício encostada em uma 

parede lisa, sem cadeira, vide figura abaixo (figura 8). Encoste toda a coluna na 

parede, estique os  para a frente ou  coloque-os ao longo do  tronco (para baixo), 

não tire  a coluna da parede. 

O joelho deve estar joelho deve estar em flexão 90 º, pés todos no chão, 

paralelos com a coxa. Ficar nessa posição parada de  5 a 15 segundos Quando 

achar fácil, pode aumentar esse tempo. Caso sinta dor no joelho, pare. Não 

realize esse exercício se você tiver limitação articular no joelho, seja portador de 

uma artrose mais severa no joelho ou tenha osteoporose. 

 

 
Figura 8 
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Exercícios para os braços. Sentado ou em pé, braços ao longo do tronco 

lateralmente, fazer flexão de cotovelo, alternando (direito /esquerdo) ou os dois 

juntos. Pode ser com halter ou uma garrafa pet(figura 9), ou mesmo só com o 

segmento do próprio corpo.  

Braços ao longo do corpo, eleva-los até a altura do ombro e voltar, com halter ou 

garrafa pet (figura 10), ou mesmo só com o segmento do próprio corpo. 

Ainda na mesma posição, esticar os braços para cima da cabeça, mantendo-os  

encostados nas orelhas, fazer flexão com os cotovelos. Pode ser com peso 

(halter), garrafa pet ou só com o próprio segmento do corpo. (figura 11) 

 

 

            Figura 9                                    Figura 10                         Figura 11 

Exercícios para as pernas. Em pé, abrir e fechar a perna (figura 12). Pode ser 

com uso de um elástico ou sem ele. Para melhor equilíbrio, coloque as mãos na 

cintura ou se preferir apoie as mãos em uma parede ou em uma cadeira. Pode 

ser realizado deitado (figura 13)  

 

                                              Figura 12                                                   Figura 13 

Exercício para as costas, braços, ombros pernas e abdômen. A prancha é 

um exercício que pode ser realizado de diferentes maneiras, em pé ou no chão. 

Iniciando na parede o grau de dificuldade é menor. Realizá-lo no chão já é mais 

difícil e requer um melhor condicionamento físico. Na hora da execução, não 

prender a respiração e manter o corpo reto. 

Este exercício, prancha, pode ser executado parado permanecendo  por alguns 

segundos ou realizando uma  flexão do cotovelo (figuras 14 e 15). 
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Pacientes portadores de osteoporose não devem realizar o exercício no solo, da 

figura 14.   

 

 

                                            Figura  14                                                             Figura 15 

Pode ser  realizado com o apoio do antebraço ou das palmas das mãos. Não é 

indicado a realização deste exercício em pacientes portadores de osteoporose 

(figura 16). 

 

Figura 16 

Agachamento. Pés todos no chão, braços para frente ou na cintura, abaixe o 

quadril, devagar, não ultrapasse o ângulo de 90º coxa e perna, tronco deve ficar 

ligeiramente flexionado para  frente (figura 17). Para melhor equilibrio, você pode 

fazer esse execício com o apoio de uma cadeira ou mesa (figura18). Pode ser  

realizar alternando as  pernas, uma vez com a  direita, depois com a esquerda 

(figura 19). 

Começando a sentir desconforto nos joelhos pare. Caso você tenha “problemas”,  

sinta dor nos joelhos ou  faça uso de  protese ou ortese que limite o movimento 

de flexão de joelho (dobrar o joelho) não é recomendado realizar esse 

movimento.  
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                               Figura 17                                              Figura  18                                       Figura 19 

Exercícios para as pernas. Sentado, tronco reto, barriga para dentro, apoiando 

as mãos em uma cadeira, mesa ou parede, esticar  uma perna  para frente, 

permanecendo nesta  posição por  5 a  10 segundos, voltar a posição inicial, 

recomeçar com a outra perna (figura 20).  

Você pode colocar um peso (caneleira) no tornozelo ou pode realizar com o 

próprio segmento do corpo. Depois, estique as duas pernas de uma vez e volte 

a posição inicial. 

Em pé, apoiado em uma cadeira, mesa ou parede, coluna reta, barriga para 

dentro, flexione o joelho de uma perna, volte a posição inicial e recomece com a 

outra perna (figura 21). 

 

                                  Figura 20                                                           Figura 21  

Exercício para a musculatura do assoalho pélvico (AP). Este tipo de exercício 

é indicado para fortalecer os músculos do assoalho pélvico, isso inclui o períneo. 

Sabendo que o enfraquecimento dessa região pode provocar diferentes tipos de 

incontinências, urinária , fecal, flatulência (gases) e até prolapsos (queda de 

órgãos como  bexiga, útero e reto) realizar alguns exercícios de contração desta 

musculatura com frequência, poderá servir  como alternativa de prevenção assim 

como  ajudar os portadores de incontinência na fase inicial a regredir ou melhorar 

estes sintomas .                
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Os exercícios podem ser executados sentado, em pé ou até deitado. Em pé ou 

sentado, você deve manter a coluna reta, pés todos no chão. Pode fazer uso de 

uma bola, almofada ou mesmo uma toalha dobrada para melhor compressão  do 

movimento . Esses objetos devem ser colocados entre as coxas, e você deverá 

segurar esse objeto  sem apertar . Lembre-se de não contrair com a coxa, pois 

ela não faz parte do assoalho pélvico (figura 22). 

Para saber se você está contraindo, de forma correta essa musculatura (AP), 

imagine que você esteja com muita vontade de ir ao banheiro para urinar  

evacuar ou mesmo soltar “gases”. Mas você não está no banheiro, por este 

motivo  precisa prender até chegar ao lugar correto.  A contração que você utiliza 

neste momento para segurar a urina, fezes ou gases, corresponde a musculatura  

do assolho pélvico. O movimento envolve a contração da vagina, uretra e ânus, 

como se quisesse puxar essa musculatura de baixo (ânus) para cima em direção 

do  umbigo, tipo  “ugando”. 

Quando estiver realizando essa contração, mantenha incialmente por 3 

segundos. Relaxe em um tempo maior do que o tempo destinado a contração:  

5 a  6 segundos. Recomece.  

Conforme você for praticando, sentindo o exercício mais fácil, evolua para 5 a 8 

segundos. Faça esse exercício de 10 a 30 vezes ao longo do dia. 

Não prenda a respiração durante estes exercícios, se estiver utilizando um 

padrão respiratório junto com o exercício, realize a contração no momento da 

expiração( saída de ar) e relaxe no momento da inspiração (entrada de ar). 

 

Figura 22 

Este exercício pode ser realizando de forma dinâmica, com você caminhando.  

Todavia você só deve fazê-lo quando perceber que já está dominando o 

exercício estático (parado). Caso  ainda tenha dificuldade de manter a contração 

mesmo parado por  menos de 5 segundos, não inicie a marcha, pois vai acabar  

relaxando esta musculatura durante a caminhada . 

Exercícios para as mãos. Sentado, segurando uma bola pequena nas mãos, 

pode ser realizado com  massinha,  aperte por 5 segundos cada movimento 

depois solte (figura 23) .Faça isso por 10X ou mais vezes.  Além dos exercícios 

abaixo demonstrados, você pode acrescentar exercício de “torcer a toalha”. 

Dobre uma toalha, estique-a, segure uma mão em cada lado da toalha  e faça o 
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movimento de torcer a toalha para dentro e para fora , repita o movimento 10 

vezes ou mais. 

 

 

Figura 23 (Fonte:www.g1.globo.com/bem-estar) 

Exercícios respiratórios. A respiração é um  processo natural do organismo . 
Respirar bem, aprender  a ter um bom padrão respiratório através de exercícios 
podem ajudar muito a melhorar a qualidade  de sua respiração, sendo você  
portador de doenças pulmonares ou não. Os idosos, por exemplo, na grande 
maioria, já possuem uma capacidade pulmonar alterada  e apresentam uma 
diminuição da mobilidade torácica e de expansão pulmonar. 

Antes de começar a fazer qualquer exercício respiratório, é importante você 

descobrir que  tipo de respiração você  costuma realizar normalmente. Ao 

respirar você mexe mais com o “abdômen” (barriga) ou predomina  mais o 

movimento com o “tórax” (peito)? Para você ter certeza de qual seja o seu tipo, 

deite-se  na cama com a barriga para cima, coloque uma mão sob o abdômen e 

outra sob o tórax (figura 24). 

Faça uma respiração normal, aquela que você está acostumado a fazer. Repare, 

qual a parte do seu corpo vai mexer primeiro quando você iniciar a respiração, 

será o abdômen ou o tórax?  Aquela que mexer primeiro é a que corresponde ao 

seu  padrão respiratório. O que isso significa? Em geral, os indivíduos que 

respiram com o “abdômen” (barriga), possuem uma respiração melhor e os que 

respiram pelo “tórax” apresentam alguma  disfunção respiratória. O padrão 

respiratório normal do ser humano, é misto, inicia no abdômen passa pelo meio 

do tórax (peito) e acaba no ápice do tórax (perto da clavícula). 
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Figura 24 (Fonte: www.dmimnperfeitos.blogspost.com) 

Exercícios respiratórios diafragmáticos são exercícios que auxiliam no aumento 
da amplitude da caixa torácica. Neste exercício o que deve mexer, expandir no 
momento da respiração é o seu “abdômen” (barriga) e não seu “tórax” (peito). O 
objetivo é ampliar o movimento da  caixa torácica, obter uma melhor expansão 
pulmonar. Para realizá-los você deve estar sentado, em uma posição 
confortável, de preferência, com os olhos  fechados  para maior concentração, 
deve colocar  as mãos em cima da sua barriga , inspirar lentamente pelo nariz, 
expandindo (estufando) o abdômen (figura 25). Depois soltar o ar (expiração) 
pelo nariz ou boca/nariz, lentamente, enquanto a barriga vai para dentro. Procure 
durante a expiração, fazer barulho, como se estivesse assobiando. O tempo da 
expiração (soltar o ar) deve ser sempre maior do que o tempo da inspiração 
(entrada do ar). 

 

Figura 25 

Faça esse exercício 10 vezes ou mais. Ele pode ser realizado em  vários  
momentos, no decorrer do dia, um pouco de manhã, um pouco á tarde outro 
pouco á noite você pode ainda realizar este exercício sempre que se sentir 
ansioso, tenso, precisando desacelerar, ofegante  e sinta que precisa melhorar 
seu padrão respiratório. 

Estes exercícios também podem ser realizados de forma fragmentada, em duas 

ou  três paradas . No momento da inspiração, quando estiver puxando o ar para 

dentro, você vai realizar as paradas . Inicie puxando o ar, pare, continue puxando 

o ar, pare de novo, puxe depois todo o ar que você conseguir                                

(inspiração forçada) depois solte de uma só vez todo o ar (expiração) lentamente. 
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Exercícios respiratórios com os braços. Sentado ou em pé, fazer exercícios 

respiratórios envolvendo elevação dos braços, para cima e para baixo (figura 26)  

ou esticando-os ao lado do tronco (figura 27). Esse exercício trabalha bastante, 

alongando os músculos intercostais, além do músculo do diafragma e dos 

demais músculos respiratórios ,ajudando a  expandir a caixa torácica no 

momento em que os braços são elevados ou abertos lateralmente, durante a  

inspiração (puxa o ar para dentro) de forma  lenta e profunda, após  abaixar os 

braços, expirando (soltando o ar para fora) lentamente. Mantenha a expiração 

mais longa do que a inspiração). 

 

 

Figura 26                                   Figura 27 (Fonte:www.dminperfeitas.blogspot.com) 

 

Esperamos que as sugestões dos exercícios explicados acima possam  

ajudar você a realizar melhor o seu programa de exercícios físicos em 

domicílio. 

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato. 

Lembre-se ficar ativo, é sempre uma forma de contribuir significativamente 

para manter sua saúde, conservando a sua capacidade hemodinâmica, 

metabólica, funcional e cognitiva neste período. 

Isolamento social, neste momento, significa apenas que você está em 

afastamento físico, mas continua conectado e participativo. 

A equipe da SEACOR se preocupa com você pois continuamos 

acreditamos que “Saúde é Prevenção, Prevenção é VIDA!” 

 


