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Impacto da pandemia de Covid-19
sobre o treinamento esportivo
Fábio Juner Lanferdini e Rodrigo Gomes da Rosa

Introdução
No final de dezembro de 2019, vários casos de pneumonia de

origem desconhecida foram relatados na China, que no início de
janeiro de 2020 foram anunciados como sendo causados por um
novo vírus (coronavírus). O vírus foi posteriormente denominado
síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2)
definido como o agente causal da doença por coronavírus 2019 -
Covid-19 (Ludwig; Zarbock, 2020). A partir disto, agências de
controle de saúde (CDC e OMS) descrevem que o distanciamento
social é uma das medidas principais para prevenir a disseminação da
doença (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS, 2020), além
disso, medidas de proteção pessoal e ambientais e higienização de
superfícies (Aquino et al., 2020). Essas medidas forçaram a
população mundial a alterar as rotinas diárias, reduzindo a
mobilidade (Chang et al., 2021). Com isso, houve diminuição da
prática de exercícios físicos e práticas esportivas (Zheng et al.,
2020a) e essa situação incomum tem aspectos físicos, psicológicos
e consequências comportamentais para todos os indivíduos, incluindo
atletas de elite e recreativos.

Nesse contexto, é necessária a introdução de novas rotinas de
treinamento que diminuam o risco de propagação do vírus e a piora
da situação sanitária. Atualmente, algumas diretrizes foram
estabelecidas como o uso de máscaras faciais para ambientes
internos e externos. Ao se avaliar uma atividade física moderada
(caminhar em uma esteira a 4,0 km/h) usando uma máscara N95,



não foi relatado nenhum efeito sobre a ventilação (Li et al., 2005; Zhu
et al., 2014). Além disso, Epstein et al. (2021) demonstraram que
sujeitos saudáveis que realizaram atividade física aeróbia moderada-
extenuante de curto prazo com máscara N95 é viável, segura e está
associada apenas a pequenas alterações nos parâmetros
fisiológicos, particularmente leve aumento de dióxido de carbono
(CO2) expirado, quando comparado a uma situação sem máscara.
Entretanto, sujeitos que sofrem de doenças pulmonares devem
passar por uma avaliação cuidadosa antes de tentar atividade física
com qualquer máscara. Dessa forma, é recomendado usarmos
máscaras faciais durante exercícios de intensidade baixa a
moderada ao ar livre tais como caminhada rápida e corrida leve e
mantermos ao menos um distanciamento social seguro (2m de
distância).

A pandemia de Covid-19 tem provocado impacto global nas rotinas
de treinamento e competições de diversos esportes coletivos e
individuais. Portanto, adaptações nas rotinas de treinamento e
cancelamento ou reagendamento das competições são necessárias
durante este período. Dentro desse contexto, sabemos que o
treinamento esportivo é realizado em diferentes espaços e locais,
muitos deles de difícil controle sobre o distanciamento social, e,
assim, o treinamento esportivo está sendo afetado, pois nos
decretos governamentais muitos desses espaços de treinamento,
públicos e privados, foram fechados. O resultado dessa crise
sanitária no treinamento esportivo, tanto para saúde quanto para o
desempenho esportivo, ainda está sendo descoberto e debatido
(Latella; Haff, 2020).

Em relação à saúde pública, a prática regular de exercício físico
pode ser um fator protetor do ponto de vista fisiológico, melhorando
a imunidade e aumentando o nível e a função das células
imunológicas e imunoglobulinas, regulando os níveis de proteínas c-
reativa (PCR) e diminuindo a ansiedade e a depressão. Ele também
pode melhorar as funções do sistema respiratório, agindo como um
antibiótico, antioxidante e antimicótico, restaurando a elasticidade e a
força do tecido pulmonar normal, e ainda poderia atuar como



barreira protetora para diminuir os fatores de risco e a incidência e
progressão da Covid-19 (Mohamed; Alawna, 2020). Existem
evidências dos efeitos do exercício na expressão de marcadores
inflamatórios, apoiando uma estreita associação entre o exercício e a
redução no estado de inflamação que permite neutralizar infecções
como as provocadas pelo SARS-CoV2 (Nigro et al., 2020). Segundo
Jesus et al. (2021), a prática regular de exercício crônico moderado
e adaptado pode ser duplamente benéfica no diabetes mellitus tipo 2
e doenças cardiovasculares, prevenindo a inflamação e infecção
respiratória viral, incluindo infecção por coronavírus (Figura 1). Altas
taxas de incidência de pacientes com sobrepeso e obesidade são
observadas em unidades de terapia intensiva com Covid-19 e muitos
dados sugerem que comorbidades preexistentes, incluindo
hipertensão, ‘diabetes’ e doenças cardiovasculares, aumentam a
gravidade e taxa de mortalidade de Covid-19. Portanto, programas
de exercícios físicos regulares podem ser alternativas preventivas
para proteção imunológica aos pacientes com doenças
cardiovasculares e metabólicas (Jesus et al., 2021). Dessa forma, a
prática regular de exercícios físicos parece ser adequada para
sujeitos saudáveis e atletas durante o período de pandemia e deve
ser incentivada com os devidos cuidados.



Figura 1. Fluxograma hipotético entre intervenções de exercícios moderados e doenças
infecciosas, incluindo a Covid-19, inflamação, estresse oxidativo e doenças crônicas. A
inflamação e o estresse oxidativo são aumentados por infecção viral, diabetes mellitus tipo 2,
doenças cardiovasculares e inatividade física decretada pelo bloqueio. Aumento da
inflamação e o estresse oxidativo podem contribuir para a suscetibilidade de doenças
crônicas como diabetes mellitus tipo 2 e doenças infecciosas. A inflamação pode ser o elo
entre o desenvolvimento de doenças crônicas e comorbidades e o aumento da
suscetibilidade ao coronavírus (Covid-19). Intervenções com exercícios moderados
estimulam processos anti-inflamatórios e antioxidantes, o que pode prevenir o
desenvolvimento de muitas doenças crônicas e comorbidades.
Fonte: Adaptado de Jesus et al. (2021).

Dessa forma, neste capítulo abordaremos algumas das estratégias
utilizadas durante o período da pandemia para manutenção da
prática de exercícios físicos para esportes coletivos e individuais.
Também discutiremos alguns dados sobre o treinamento adaptado
(em casa) em atletas profissionais e a manutenção do desempenho
para competições.



Adaptações do treinamento esportivo na pandemia
Muitos eventos esportivos foram cancelados ou adiados em razão

da pandemia, incluindo os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de
Tóquio. Ao longo da pandemia as programações de competições
começaram a mudar e se reajustar em relação ao controle sanitário
de cada local; a Olimpíada, por exemplo, foi transferida para 2021.
Nunca houve um momento em que os atletas e aqueles que
trabalharam com eles precisassem ser mais flexíveis e criativos
(Schinke et al., 2020). Os atletas profissionais foram afetados no seu
planejamento de treinamento. Além disso, foram relatados altos
níveis de ansiedade ou estresse causados por medo de serem
infectados, falta de acesso a academias, sono perturbado,
transtornos alimentares, transtorno obsessivo-compulsivo e conflitos
familiares (Mehrsafar et al., 2020).

A paralisação provocada pela pandemia resultou em um processo
de destreinamento, reduzindo, assim, o desempenho físico e
competitivo dos atletas (Azevedo et al., 2020; Fronso et al., 2020;
Melchiorri et al., 2014; Mon-López et al., 2020; Salazar et al., 2020).
Além disso, a paralisação do treinamento e competições também
pode resultar em um perigoso processo para o retorno às
competições, principalmente considerando os picos abruptos de
carga de trabalho físicas que podem ocorrer em um prazo muito
curto entre a quarentena provocada pela pandemia e a sucessão de
jogos e competições em um curto espaço de tempo após a liberação
governamental para a realização de rotinas de treinamento e
competições esportivas (Azevedo et al., 2020).

Durante esse período pandêmico muitos atletas adotaram o
autoisolamento, que leva muitas vezes a um estilo de vida sedentário
com redução da realização de atividades físicas diárias, ou ainda
adotando rotinas de treinamento individual para se manterem aptos e
saudáveis (Pinto et al., 2020). Assim, em tempo de pandemia o
resultado foi a redução da carga de treinamento, ou mesmo
destreinamento com pausa prolongada entre competições, que leva,
por sua vez, ao descondicionamento dos sistemas fisiológicos (por



exemplo, musculoesquelético, neuromuscular, respiratório e
cardiovascular) bem como das capacidades físicas como, por
exemplo, potência, força, flexibilidade, velocidade e resistência (Lim;
Pranata, 2021).

Nesse contexto, alguns atletas profissionais possuem uma
miniacademia e/ou equipamentos de ginástica em casa para realizar
treinamento individual, com o objetivo de não perderem seu nível de
aptidão física (Toresdahl; Asif, 2020). Sendo assim, frequentemente
equipes multidisciplinares envolvendo equipe médica, nutricionistas,
treinadores e psicólogos colaboram com os atletas para gerenciar
todos os fatores que influenciam o desempenho, incluindo
condicionamentos físico, técnico-tático, nutrição, hidratação,
qualidade do sono e mentalidade por meio do uso de ferramentas
audiovisuais on line.

Entretanto, o treinamento excessivamente intenso pode
enfraquecer o sistema imunológico (Simpson et al., 2020) e aumentar
o risco de contágio por Covid-19, que pode afetar o sistema
cardiorrespiratório (Chen et al., 2020a; Zheng et al., 2020b) bem
como órgãos como o fígado e rins, reduzindo, assim, a capacidade
do sistema imunológico de proteger o organismo contra os efeitos
deletérios da Covid-19 (Wang et al., 2020). Por essas razões,
recomendamos evitar o treinamento de alta intensidade durante o
período de isolamento provocado pela pandemia. Dessa forma,
procuramos abordar neste texto elementos fundamentais sobre
treinamento que podem ser adotados por atletas profissionais e
amadores para a realização de exercícios com o objetivo de
minimizar perdas ou ainda possibilitar a manutenção do
condicionamento físico e das capacidades técnico-táticas de atletas
dos esportes coletivos durante a pandemia de Covid-19.

Manutenção do condicionamento físico durante a
pandemia

A manutenção do condicionamento físico é um requisito
fundamental para os atletas. Especificamente para atletas de



esportes coletivos, manter um bom nível de potência aeróbica e
força muscular é pré-requisito fundamental para preservarem o
desempenho inalterado durante uma pandemia (Eirale et al., 2020).
Assim, rotinas de treinamento físico em casa podem ser uma
alternativa para a manutenção do condicionamento físico durante a
pandemia de Covid-19.

A busca pela manutenção e melhora do desempenho para o
retorno das competições é específica para cada modalidade. No
ciclismo, por exemplo, um esporte realizado em ambientes abertos,
um estudo avaliou as mudanças do volume de treinamento e a
distribuição das intensidades em ciclistas de elite (União Ciclística
Internacional – UCI) antes e após dez semanas de lockdown
realizando treinamento de ciclismo indoor. O volume total de
treinamento diminuiu 33,9% durante o lockdown, o que provocou
queda do desempenho, portanto, essa queda no desempenho físico
deve ser considerada para se permitir um retorno seguro e eficaz à
competição (Muriel et al., 2020).

Nos esportes coletivos, frequentemente uma temporada anual é
subdividida em três períodos: (1) pré-competição (período de pré-
temporada); (2) competição; e (3) transição (fora de temporada). No
futebol profissional, por exemplo, o período de transição raramente
dura mais de um mês (Silva et al., 2016). Nesse período, ocorre
redução importante, ou mesmo uma parada total, no treinamento
esportivo. Portanto, essa pausa forçada de treinamento em razão da
pandemia de coronavírus pode ser considerada um período de
transição. Obviamente, é muito importante que os jogadores
mantenham um bom nível de condicionamento físico para que
possam suportar o rápido aumento do volume e intensidade do
treinamento após o reinício da temporada, com o intuito de minimizar
lesões musculoesqueléticas (Gabbett; Domrow, 2007). De fato, há
evidências de que a perda de massa magra e força muscular
representa um importante fator de risco para lesões musculares no
futebol (Hoyo et al., 2015; Mendez-Villanueva et al., 2016). Além do
mais, durante o período de transição, ocorre influência negativa
sobre a composição corporal de atletas, aumentando o percentual de



massa gorda e reduzindo o percentual de massa livre de gordura
(Koundourakis et al., 2014). Além disso, uma suspensão ou redução
substancial da atividade aeróbica de alta intensidade por um período
de 20 dias ou mais reduz significativamente o consumo máximo de
oxigênio (VO2MÁX). Sendo assim, após esse período de transição, os
atletas podem apresentar dificuldade em tolerar alto volume e
intensidade de treinamento nas primeiras semanas de treinamento no
período de pré-temporada (Silva et al., 2016).

Assim, neste momento e com as evidências atuais, é impossível
prevermos qual será o impacto real do período de destreinamento
provocado pela pandemia de Covid-19 no condicionamento físico de
atletas tanto em relação às adaptações do treinamento em
isolamento quanto aos atletas que se contagiaram com o vírus bem
como à duração e como consequência do distanciamento social
provocado por essa pandemia. Em qualquer caso, o nível de
preparação física dos atletas, ao retornarem a rotinas de
treinamento normal, está intimamente ligado aos seguintes fatores
(Eirale et al., 2020):

I. se o atleta foi contagiado pela COVID-19 ou não, e, no caso de
contágio, se apresentar sequelas;

II. a duração do período de isolamento social e destreinamento;
III. os equipamentos e espaço físico para a realização de

treinamento em casa durante o período de isolamento social;
IV. o consequente nível de condicionamento físico que o jogador

manteve durante o período de pandemia (destreinamento).

Precauções para o treinamento esportivo a serem
adotadas durante a pandemia

Em países onde não há limitações para atividades esportivas ao ar
livre, o treinamento de corrida ao ar livre é possível para a
manutenção do condicionamento físico. Dessa forma, o treinamento
deve ser feito individualmente e mantendo-se distância das demais
pessoas, imposto pelas normas sanitárias vigentes. É altamente



recomendável se realizar o treinamento em locais não frequentados
por outras pessoas, preferindo-se os horários com pouco fluxo de
pessoas. É importante lembrarmos que um espirro pode proliferar
saliva contendo o vírus SARS-CoV-2 com uma distância de 1,8 m no
ar e a vida média do vírus é de aproximadamente 3 h no ar, 13 h no
aço e 16 h no polipropileno (Kampf et al., 2020). Portanto, é
recomendável o uso de máscaras faciais durante a prática esportiva,
o qual pode ajudar a conter o contágio por Covid-19 (Pifarré et al.,
2020), mas com cuidado na intensidade do exercício realizado com
máscara (Epstein et al., 2021).

Além disso, é desaconselhável se realizar atividade física em
academias públicas ou privadas frequentadas por diversas pessoas
em cidades com alto contágio e grande número de internações
hospitalares. Os municípios brasileiros têm diferentes orientações
sobre a utilização das academias, é preciso seguir as orientações
estabelecidas e tomar todos os cuidados possíveis, principalmente
no que se refere ao número de pessoas em ambiente fechado e ao
uso da máscara facial nesses ambientes. Em estudo com o objetivo
de analisar o risco de infecção (gripe e tuberculose) avaliando as
concentrações de CO2 e examinando as características físicas de
academias equipadas com sistema split ou ar condicionado central, o
risco de infecção aumentou durante os períodos de pico de
ocupação, quando a ventilação exigida pelos ocupantes era maior. O
maior risco de infecção ocorreu durante a noite, quando a ocupação
e os níveis de CO2 eram altos. O risco de infecção por influenza foi
alto em todas as situações. Esse estudo sugere que a ventilação
ineficiente em academias é um problema significativo, com altas
concentrações de CO2 resultando em comprometimento da
qualidade do ar e altos riscos à saúde dos usuários, incluindo
aumento do risco de infecções (Andrade et al., 2018). Nesse sentido,
caso o usuário utilize a academia em locais onde é permitido,
sugerimos que ele a frequente em horários com menor número de
pessoas e atentos à ventilação do local, pois academias sem
circulação de ar e sem manutenção nos seus equipamentos de ar
condicionado aumentam o risco de contaminação de seus alunos.



Em diversos países é restrito o contato social, incluindo academias
e espaços físicos disponíveis para a prática esportiva bem como
limitar os movimentos populacionais (Chen et al., 2020b). Sendo
assim, rotinas de treinamento em domicílio, sejam elas físicas ou
mesmo técnico-táticas, podem ser uma estratégia interessante para
a manutenção das capacidades físicas e desempenho de atletas
(Eirale et al., 2020). Outra alternativa para a realização de
treinamento em domicílio é com a utilização de aplicativos instalados
em smartphones ou mesmo em computadores a fim de que se possa
manter a motivação de rotinas de treinamento durante o isolamento
social provocado pela pandemia (Samendinger et al., 2020; Yang;
Koenigstorfer, 2020).

Sugestões de treinamento de resistência
A suspensão das atividades aeróbias de alta intensidade por 20

dias ou mais resulta na diminuição significativa do desempenho
aeróbio em virtude da queda drástica do VO2MÁX com o
destreinamento. Isso obviamente pode ser um problema para um
atleta. Portanto, é recomendável que o treinamento seja iniciado o
mais rápido possível. Além do mais, deve-se ter a máxima cautela
possível para o retorno às atividades físicas. Dessa forma,
sugerimos uma rotina de treinamento aeróbio com a seguinte
estrutura (Eirale et al., 2020):

I. a duração das sessões de treinamento cardiovascular não deve
exceder 60 min. ou duas sessões de não mais do que 30 min.
durante o dia. No caso de opção por duas sessões, a última
deve ser intercalada com tempo de recuperação de pelo menos
3 h. É muito importante salientarmos também a importância de
se realizar reidratação adequada entre as sessões de
treinamento;

II. a intensidade do esforço deve ser limitada a 80% da frequência
cardíaca máxima, correspondendo a aproximadamente 75-80%
da capacidade aeróbia máxima dos atletas (ou seja, na
velocidade em que o VO2MÁX é alcançado);



III. o treinamento aeróbio pode ser realizado tanto na forma de
corrida contínua ou intervalado, desde que que seja mantida a
intensidade do esforço indicada no item II;

IV. uma média de três-quatro sessões de treinamento aeróbio deve
ser realizada, para se manter a funcionalidade dos sistemas
aeróbio e anaeróbio, minimizando-se ao mesmo tempo os
possíveis riscos associados à redução da imunidade e risco de
contágio da Covid-19.

Cargas de trabalho de treinamento de intensidade muito alta, com
ou sem aumentos repentinos na carga de treinamento, foram
associadas a perturbações imunológicas transitórias, inflamação,
estresse oxidativo e danos musculares. Um risco potencial
aumentado de doença em períodos de treinamento de alta
intensidade é uma preocupação, mas principalmente em atletas
recreativos não competitivos (Nieman; Wentz, 2019). Atletas de elite
podem continuar com o treinamento de alta intensidade sem um
‘risco’ semelhante de aumento ‘de doenças’, contanto que não haja
aumento repentino na carga de treinamento. Uma das principais
preocupações em atletas envolve o tempo ou a capacidade de
retornarem ao esforço físico total (uma estratégia de retorno ao
jogo), após determinada infecção. Muitos jovens com infecção por
Covid-19 parecem desenvolver doença relativamente leve e se
recuperam quase completamente em cinco-sete dias, no entanto um
risco aparente elevado de deterioração adicional foi sugerido ocorrer
entre os dias 7 e 9, com os sujeitos desenvolvendo manifestações
mais graves. Em relação aos riscos do retorno, o risco miocárdico
pode ser altamente relevante, dados publicados de coortes de
infecção Covid-19 indicam prevalência definitiva de dano no
miocárdico. Com base nisso, e levando em consideração a evidência
de um risco de deterioração tardia, é recomendado um descanso
mais prolongado e uma estratégia conservadora de retorno ao
treinamento (por exemplo, ≥10 dias a partir do início dos sintomas
mais 7 dias a partir da resolução dos sintomas) (Hull; Loosemore;
Schwellnus, 2020).



Além disso, o cuidado no retorno do treinamento físico intenso e
competição é essencial, levando em consideração a gravidade da
infecção e da probabilidade de envolvimento cardiovascular. Para
atletas que permanecem assintomáticos e são negativos para
COVID-19, o retorno ao treinamento físico pode acontecer sem
testes adicionais. No entanto, os atletas assintomáticos com teste
positivo para o antígeno Covid-19 (infecção ativa) devem evitar o
treinamento físico por pelo menos duas semanas, a partir da data do
resultado do teste positivo, e seguir diretrizes de isolamento estritas
(Phelan; Kim; Chung, 2020).

Sugestões para treinamento de força
O treinamento de força envolve o uso de equipamentos que

geralmente estão localizados em academias de musculação, ou
mesmo em áreas multiuso de condomínios privados ou ainda
particulares. Porém, pelos motivos de possível contagiosidade
explicados durante o texto anterior, não é recomendável se
frequentar academias de musculação, por possíveis riscos de
contaminação durante uma pandemia. Portanto, na ausência de
equipamento adequado, o treinamento de força pode ser realizado
em casa com resistência elástica ou exercícios de peso corporal, por
exemplo, exercícios de barra, apoio, flexões, abdominais,
agachamentos, exercícios nórdicos de isquiotibiais, entre outros
(Eirale et al., 2020).

O treinamento de força deve respeitar as seguintes regras (Eirale
et al., 2020):

I. a duração das sessões de treinamento de força não deve
exceder 60 min. (Loaiza-Betancur et al., 2020);

II. o uso de cargas máximas e exercícios realizados em pleno
músculo exaustão (independentemente da carga usada) não é
recomendado. Na verdade, a produção de lactato, típica de
exercícios de força e em exercícios com exaustão muscular
completa, promove apoptose linfócitos (Lagadic-Gossmann; Huc;
Lecureur, 2004). Uma alternativa para isso é se realizar



treinamento de força que não vá até a falha concêntrica e, assim,
realizar algo próximo do que treinamento baseado na velocidade
preconiza, com o mínimo de fadiga muscular possível nos atletas
(González-Badillo et al., 2015; Pareja-Blanco et al., 2016);

III. durante as sessões de treinamento de força, a intensidade do
esforço deve ser limitada por escala de esforço, ou a 80% da
frequência cardíaca máxima (McMullen; Harrast; Baggish, 2018);

IV. duas sessões semanais de treinamento de força, respeitando-
se os pontos acima mencionados, são suficientes para se manter
as características de força em um atleta bem treinado
(Rønnestad; Hansen; Raastad, 2010).

Em qualquer caso, não é recomendado que o treinamento de força
seja realizado em níveis máximos de força. Em atletas a infecção por
coronavírus é frequentemente assintomático e pode provocar
potencialmente redução de força, mesmo sem uma confirmação
diagnóstico de infecção Covid-19 e, portanto, é mais seguro se
realizar as sessões de treinamento em níveis de intensidade
submáximos.

Manutenção da capacidade técnico-tática durante a
pandemia

O isolamento social provocado pela pandemia também provocou
mudanças drásticas nas rotinas de treinamento técnico-tático de
equipes profissionais e amadores dos esportes coletivos, afetando
componentes associados às táticas como cognição e psicologia. A
fadiga mental gerada pelo uso excessivo de smartphones ou
dispositivos eletrônicos semelhantes na qualidade da tomada de
decisão e, portanto, durante a pandemia provavelmente houve
aumento das horas diárias utilizadas por atletas no uso dessas
tecnologias, ou seja, aumentando a fadiga mental (Fortes et al.,
2020).

Apesar da disponibilidade de muitos jogos ou atividades
semelhantes às práticas técnico-táticas que solicitam atividade
mental, as tarefas relacionadas ao treinamento dos esportes



coletivos têm menor probabilidade de serem realizadas (Azevedo et
al., 2020). Felizmente, atualmente, podemos acompanhar jogadores
e treinadores de esportes coletivos publicando nas mídias sociais
exercícios técnico-táticos específicos com o uso de equipamentos
limitados. No entanto, jogar exige mais do que treinamento técnico-
tático.

Na sua forma mais simples, um possível exercício correspondente
consistiria em se lançar objetos (por exemplo, bolas, cones) de
diferentes formas ou cores e se exigir pegar/acertar os de mesma
forma ou cor antes de caírem no chão. A mesma lógica pode ser
aplicada aos exercícios técnicos em que o movimento é realizado de
acordo com um sinal. Assim, estimular a percepção rápida com
equipamentos domésticos pode ser possível com um toque de
criatividade e adicionando-se exercícios físicos (Azevedo et al.,
2020).

No entanto, um jogo de esportes coletivos é jogado em
cooperação e com oposição contra mais jogadores (Kannekens;
Elferink-Gemser; Visscher, 2009). De acordo com esse conceito de
jogo, os jogadores precisam realizar ações táticas no jogo, tornando
o próprio jogo o único contexto de jogo mais representativo para
treinar essas ações. No entanto, na literatura contemporânea dessa
área, existem várias atividades que têm o potencial de trazer
pequenas, mas valiosas melhorias às ações no jogo e à sua tática
(Azevedo et al., 2020).

Diferentemente do treinamento físico, os exercícios táticos
realizados fora de campo consistiram em (Azevedo et al., 2020)

I. criticar as próprias ações;
II. encenar possíveis comportamentos táticos e suas ações

experimentadas;
III. debater o ‘jogo’ usando como referência de organização de

equipe, o modelo de jogo bem como a sua estratégia.
Essas atividades requerem imagens mentais ou vídeo, que são

dois meios facilmente acessíveis a todos em casa. Além disso,
também é importante semanter uma referência clara ao longo da



conversa, que nesse caso pode ser o objetivo que a equipe deve
perseguir. Por exemplo, o grupo pode se concentrar em como
reorganizar as transições em relação aos princípios do jogo de
determinado esporte coletivo (Azevedo et al., 2020).

Treinamento e monitoramento virtual
Os profissionais da educação física possuem ferramentas para

diversificar e qualificar o acompanhamento do aluno, muitos
aplicativos e equipamentos ajudam a se obter os dados de saúde
individuais e desenvolver um plano de exercícios personalizado com
base no feedback de aplicativos de condicionamento físico e
dispositivos vestíveis. É uma oportunidade para os profissionais de
saúde observarem os dados de treinamento de um aluno e o que
pode ser um indicador de uma lesão iminente, overtraining ou uma
condição mais séria. Além do mais, os profissionais de saúde devem
perguntar a seus pacientes como o exercício os faz sentir
fisicamente e se tiveram algum impacto em sua respiração. Isso
fornece uma oportunidade para se avaliar comportamentos
saudáveis nas visitas subsequentes e lembrar os pacientes de como
eles se sentiram quando estavam realizando exercícios físicos
(Nyenhuis et al., 2020).

O rápido surgimento de tecnologia aplicada aos esportes nos
últimos anos pode fornecer soluções práticas para se apoiar o
envolvimento dos atletas na aderência às intervenções de
treinamento remoto bem como a telemedicina no apoio do processo
de triagem do risco à realização de exercícios domiciliares bem
como após o retorno a competições em virtude de pandemia de
Covid-19. Por exemplo, equipes esportivas podem considerar o uso
de tecnologias de baixo custo, como aplicativos compatíveis com
dispositivos móveis e publicamente disponíveis para aplicações aos
seguintes fins (Huyghe et al., 2020):

I. desafios de treinamento e competições (por exemplo, práticas
esportivas com auxílio de ambientes virtuais);



II. programas de treinamento e recuperação muscular realizados
remotamente;

III. monitoramento do bem-estar e fadiga dos atletas como o uso
de formulários personalizados em ambiente virtual;

IV. feedback de vídeo em tempo real sobre exercícios e/ou
competências técnico-táticas;

V. diários de treinamento, recuperação e estilo de vida, cognitivos
e testes fisiológicos e guias práticos on line (Muaremi; Arnrich;
Tröster, 2013; Weber; Lorenz; Hemmings, 2019);

VI. automedição do desempenho, como do salto vertical (Counter
Movement Jump - CMJ) como parte do monitoramento do atleta,
identificação de talentos e/ou estratégias de melhoria de
desempenho (Balsalobre-Fernández; Glaister; Lockey, 2015);

VII. automedição de potência muscular, força, velocidade e/ou
eficiência mecânica de corrida de velocidade em campo, como
parte da gestão de risco de lesões, bem como de estratégias de
treinamento de velocidade (Romero-Franco et al., 2017);

VIII. monitoramento da frequência respiratória e cardíaca em
repouso e durante exercício (Cornelissen et al., 2010; Nicolò;
Massaroni; Passfield, 2017; Laveneziana et al., 2019) para se
analisar os padrões de respiração e esforço físico.

Por fim, segundo Huyghe et al. (2020), o crescimento contínuo de
oportunidades para desenvolvimento de treinadores e profissionais
ligados aos esportes pode evoluir com o uso de aplicativos,
softwares e webinars que possibilitam aprendizado remoto e
ferramentas de comunicação enquanto permanece o distanciamento
social provocado pela pandemia de Covid-19.

Além do mais, o treinamento e monitoração de esportes
competitivos baseiam-se em um conjunto diversificado de habilidades
físicas e mentais. Atletas profissionais e treinadores estão
constantemente procurando maneiras de aprimorar essas
habilidades, e, assim, habilidades visuais e motoras são
frequentemente utilizadas em programas de treinamento esportivo. O
denominado “treinamento esportivo visual” opera sob a lógica de que



a prática com tarefas visuais perceptuais e oculomotoras exigentes
acelera o processamento sensorial, que leva a gestos motores mais
rápidos e precisos bem como provoca melhora do desempenho
físico, ao mesmo tempo em que reduz potencialmente o risco de
lesões (Appelbaum; Erickson, 2016).

Portanto, durante a pandemia de Covid-19, uma alternativa para a
realização de treinamento e monitoramento virtual é o uso de
sistemas que permitam tais condições, como, por exemplo, o uso do
NeuroTracker. Esportes como basquetebol, futebol e handebol
envolvem o movimento simultâneo e rastreamento de companheiros
de equipe e adversários. Nestes esportes, os atletas devem ter
eficiência nas informações visuais mais importantes para responder
apropriadamente, geralmente quando confrontados com múltiplas
escolhas e consequências dispendiosas. Sendo assim, essas
habilidades são críticas para o desempenho atlético e são
aprimoradas em atletas especialistas (Faubert, 2013; Romeas;
Faubert, 2015). Com base nessa noção de que o movimento
específico do contexto padrões são essenciais para os esportes,
programas de treinamento que visam ao rastreamento de múltiplos
objetos, habilidades foram desenvolvidas recentemente, como, por
exemplo, o NeuroTracker (Figura 2).



Figura 2. Ilustração do sistema NeuroTracker e seu uso no futebol.
Fonte: Murray (2018).

O uso de sistemas como o NeuroTracker permite que o atleta
tenha uma semana estruturada com exercícios diários para manter
suas habilidades motoras e físicas durante o período de pandemia,
por exemplo. Isso pode ajudar muito psicologicamente, alternando
com sessões de fortalecimento muscular, manutenção da condição
física e treinamento das habilidades visoatencionais (Romeas;
Guldner; Faubert, 2016; Moen; Hrozanova; Stiles, 2018). Além do
mais, esse tipo de treinamento cognitivo com um computador
pessoal permite que o atleta continue ‘treinando no sofá’. Isso é
extremamente útil para atletas de esportes coletivos, visto que o
treinamento tradicional técnico-tático é extremamente complicado de
ser realizado em confinamento provocado pela pandemia. Portanto, o
uso da plataforma NeuroTrackerX durante este período de transição
abre perspectivas interessantes em termos de desenvolvimento e
progressão dos atletas em termos de atenção que podem atingir
novos níveis de habilidades mentais, o que mostrou ser diretamente
relevante para o desempenho no esportivo (Zentgraf; Heppe;
Fleddermann, 2017).



Além do mais, o maior risco que o atleta enfrentará após o término
da quarentena é a ameaça de lesão (Evans et al., 2020). Portanto,
durante as rotinas de treinamento em domicílio a utilização de
plataformas como o NeuroTrackerX possibilita manter e desenvolver
as habilidades de atenção e alerta do atleta, o que é essencial para
se evitar erros de atenção e consciência durante o treinamento no
período de transição (Harris; Wilson; Vine, 2018), isso pode ser
relevante tanto em caso de impacto quanto em lesões. Finalmente,
dado o fato de que o treinamento com o uso das plataformas 3D do
NeuroTracker propicia a melhora da percepção do movimento
biológico humano, ou seja, a capacidade de ler e interpretar
informações da linguagem corporal (posição do corpo, cabeça,
orientação do quadril), é uma excelente forma de se reduzir o risco
de lesões esportivas relacionadas a erros de leitura ou antecipação
do jogador como no basquetebol, futebol, handebol e rúgbi, tornando
esse tipo de tecnologia extremamente importante para o uso durante
o período de pandemia para atletas profissionais (Moen; Hrozanova;
Stiles, 2018).

Conclusão
Neste momento não é possível sabermos o impacto final da

pandemia de Covid-19 sobre o treinamento esportivo. As
informações que descrevemos podem ajudar como base para
praticantes, atletas, treinadores, pesquisadores e também para a
formação de políticas públicas que possibilitem ajudar na prática do
treinamento esportivo. Mesmo após o início da vacinação da
população e controle da pandemia, ainda teremos que investigar
como será a retomada das competições esportivas, tanto
profissionais quanto amadoras, saber como a população lidou com o
isolamento e qual o estado de saúde da população para retomar as
atividades físicas com segurança.

Portanto, a decisão de retomada da prática e realização de
eventos esportivos deve estar relacionada ao controle do número de
casos, e medidas de prevenção deverão ser implementadas nessa



retomada. Por fim, o treinamento esportivo é importante para
manutenção da saúde de atletas profissionais, amadores e
praticantes eventuais, que devem ter consciência e respeitar os
protocolos de saúde estabelecidos a partir de evidências científicas.
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