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#TREINEemCASA
Bases científicas e aplicações práticas

Prof. Cauê La Scala Teixeira, M.Sc., Ph.D.

Conteúdo do curso

• Panorama e recomendações gerais

• Recomendações específicas
– Treinamento aeróbio

– Treinamento de força

– Controle e progressão de carga

• Recomendações de segurança

• Modelos de entrega: prescrição e supervisão

• Considerações finais

Estudos complementares

LIVROS IMPRESSOS
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Estudos complementares

E-BOOKS

Estudos complementares

CURSOS ONLINE

Brinde



01/06/2020

3

Material de apoio

• Apostila

• Artigos científicos

contato@caueteixeira.com.br

www.caueteixeira.com.br

Cauê La Scala Teixeira

@cauelascala

“Tudo posso Naquele que me fortalece” (Fl. 4:13)

Canais de comunicação

#TREINEemCASA
Bases científicas e aplicações práticas

Panorama e recomendações gerais
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Antes da quarentena

Durante a quarentena

“home training”

“treino em casa”

22/03/2020

22/03/2020

Durante a quarentena
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Recomendações gerais

• Exercícios aeróbios

– >150 minutos/semana (blocos de 2, 5, 10 ou 15 minutos)

– Intensidade moderada

– Atividades possíveis ao ambiente domiciliar

• Exercícios de força

– 2-3 sessões semanais

– Full body: todos os principais grupos musculares na sessão

– Exercícios com o peso corporal (principal meio)

Recomendações gerais

• ACSM

– Orientações gerais

– Exemplos superficiais
• Exercícios com o peso corporal

• RBFEx

– Orientações específicas

– Exemplos práticos

• Exercícios com o peso corporal, autorresistência e TRM

• Regressões e progressões

• Controle de carga

#TREINEemCASA
Bases científicas e aplicações práticas

Recomendações específicas
Treinamento aeróbio
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Recomendações específicas

• Exercícios aeróbios tradicionais

– Intensidade moderada

– >150 minutos/semana (~30 minutos/dia)

– Atividades cíclicas e prolongadas como caminhadas, subir 
e descer escadas, pular corda, etc.

• HIIT

– Intensidade alta

– >75 minutos/semana (~15 minutos/dia)

– Atividades como polichinelo, corrida estacionária, burpee, 
escalador, etc.

Intensidade e sistema imunológico

• Intensidade moderada (≤75 FCmáx)

– Expressiva quantidade de estudos

– Efeitos positivos sobre o sistema imune

– Bem recomendada para a quarentena, sobretudo para 
iniciantes e grupos de risco

Azizi et al. Rev Bras Fisiol Exerc. 2020;19(2supl):S20-S29

• Alta intensidade (>75% FCmáx)

– Limitada quantidade de estudos

– Resultados conflitantes

– Recomendada com ressalvas, sobretudo para treinados
• Evitar excessos de volume e frequência semanal

Cerqueira et al. Front Physiol. 2020;10:1550

HIIT calistênico - prescrição

Parâmetros Iniciantes Intermediários Avançados

Exercícios Simples Simples e complexos Complexos

Frequência semanal 2 a 3x 3 a 4x 5x

Duração da sessão 20 a 30 minutos 20 a 30 minutos 20 a 30 minutos

Tempo de esforço 30 segundos 30 segundos 30 segundos

Nº de repetições Máximo possível Máximo possível Máximo possível

Tempo de intervalo 60 segundos 30 segundos 15 segundos

Intensidade (PSE) 9-10 9-10 9-10
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HIIT calistênico - exercícios

• Simples

– Padrão cíclico e/ou baixo impacto

• Complexos

– Padrão acíclico e/ou alto impacto

#TREINEemCASA
Bases científicas e aplicações práticas

Recomendações específicas
Treinamento de força

Peso corporal

Estabilidade do core:

•Início da sessão
•↓volume: 5x10”
•↓intensidade

•Exercícios isométricos

•3 planos de movimento
Remada suspensa
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Peso corporal

Ajustes biomecânicos:

•Braço de resistência

•Instabilidade

•Unilateral

•Amplitude de movimento

•Ângulo

•Plano de movimento

•Velocidade de execução

Remada suspensa

Ajustes biomecânicos

• Braço de resistência da alavanca

• Instabilidade

• Unilateral

Ajustes biomecânicos

• Amplitude de movimento

• Ângulo

• Plano de movimento
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Peso corporal

• 18 homens (~20 anos) treinados
(>1 ano)

– Supino: 40% 1RM; 3 séries até a falha;
2’ intervalo

– Flexão de braço: posição ajustada para
carga compatível; 3 séries até a falha;
2’ intervalo

• 8 semanas (2x/semana)

Peso corporal

• 18 homens (~20 anos) treinados
(>1 ano)

– Supino: 40% 1RM; 3 séries até a falha;
2’ intervalo

– Flexão de braço: posição ajustada para
carga compatível; 3 séries até a falha;
2’ intervalo

• 8 semanas (2x/semana)

Resistência manual

• Treino em dupla

• Parceiro aplica resistência manual com direção 
contrária ao movimento
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Resistência manual

Resistência manual

Resistência manual

• Recomendações

– Posição que ofereça vantagem mecânica ao assistente

– Resistência na porção mais distal do membro

– Resistência em toda amplitude de movimento

– Resistência acomodativa

– Resistência nas fases concêntrica e excêntrica

– Velocidade moderada à lenta

– Uso de acessórios pode facilitar
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Resistência manual

• 84 universitários ativos
– TRPL: Trisets, 8-12RM, 15-28 séries

por sessão

– TRM: semelhante

• 14 semanas (3x/semana)
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Resistência manual

• 8 mulheres saudáveis (~60 anos),
previamente treinadas (>6 meses)

– Interrupção da musculação

– TRM: 9 exercícios, 3x15RM, 1’
intervalo

• 12 semanas (3x/semana)
0

5

10

15

20

∆% Força

TRM

Autorresistência

• Aplicação de força/tensão contrária entre membros 
ou segmentos corporais
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Autorresistência

Autorresistência

• Recomendações

– Tensão máxima durante toda a amplitude de movimento

– Tensão nas fases concêntrica e excêntrica

– Velocidade moderada à lenta

– Uso de acessórios pode facilitar

Autorresistência

• 18 universitários ativos

• Exercício autorresistido isométrico
para bíceps/tríceps

• Análise EMG dos músculos
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EMG (%MVIC)

Bíceps

Braquiorradial

Tríceps

Obs.: EMG >60% MVIC representa 
alto nível de ativação muscular
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PC + TRM + AR

• Na maior parte dos estudos, as técnicas são 
analisadas separadamente

• Mas e se forem aplicadas em conjunto?
– ↑ possibilidade de variações

– ↓ monotonia

– ↑ estímulos fisiológicos

– ↑ estímulos psicológicos

PC + TRM + AR

• 17 idosos saudáveis (~72 anos)
– Con: 4-6 exercícios, 2-5 séries, 10-15

reps, ênfase na concêntrica

– Con: 4-6 exercícios, 2-5 séries, 10-15
reps, ênfase na excêntrica

• Intensidade progressiva por PSE

• 8 semanas (>3x/semana; 1x na
clínica + >2x em casa)

PC + TRM + AR

• 17 idosos saudáveis (~72 anos)
– Con: 4-6 exercícios, 2-5 séries, 10-15

reps, ênfase na concêntrica

– Con: 4-6 exercícios, 2-5 séries, 10-15
reps, ênfase na excêntrica

• Intensidade progressiva por PSE

• 8 semanas (>3x/semana; 1x na
clínica + >2x em casa)
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#TREINEemCASA
Bases científicas e aplicações práticas

Recomendações específicas
Controle e progressão de carga

Controle das variáveis

• Treinamento aeróbio

– PSE entre 3 e 4 (Borg CR10)

• Treinamento de força

– 1 a 4 séries por exercício

– 8 a 20 repetições (interromper 2 a 3 repetições antes da 
falha concêntrica)

– PSE entre 7 e 8 (reserva)

Controle de carga

Percepção de esforço Escala de afetividade/sensações

↑↑↑
ADESÃO
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“O único exercício que funciona não é 
aquele que é o mais eficiente na 

literatura, mas aquele que a pessoa 
faz na prática”

#TREINEemCASA
Bases científicas e aplicações práticas

Recomendações de segurança

PAR-Q

• Positivo: assinalou 
“sim” em alguma 
questão – consultar 
um médico antes

• Negativo: assinalou 
“não” em todas –
razoável garantia 
para praticar o 
exercício
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PESQ

#TREINEemCASA
Bases científicas e aplicações práticas

Modelos de entrega
Prescrição e supervisão

Atendimento / entrega

• Presencial

– Atenção às legislações locais e critérios de higiene
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Atendimento / entrega

• Online

– Com acompanhamento ao vivo
• Vídeo chamada: ex. Whatsapp, Facetime, Zoom

– Única forma de se ter prescrição + supervisão

• Lives: ex. Instagram, Facebook, Youtube

Atendimento / entrega

• Online

– Sem acompanhamento ao vivo
• Plataforma de vídeo: ex. Youtube, Vimeo

• Aplicativo de treino online: ex. Treino online

• Planilha de treino: ex. Excel, Word, Powerpoint
– Excel, Word: inserir links para vídeos de exercícios; salvar em PDF

– Powerpoint: inserir GIFs de exercícios; salvar em PPSX

#TREINEemCASA
Bases científicas e aplicações práticas

Considerações finais
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Dicas úteis

• Amplie sua caixa de ferramentas alternativas

• Familiarize-se com a tecnologia

• Demonstre atenção à legislação local e às
recomendações de segurança e higiene

• Estreite o relacionamento com o cliente/aluno
e seus familiares

Bons estudos, bons treinos e ótimos negócios!

“Pode te faltar recurso material, mas 
jamais deixe que te falte recurso 

intelectual”


