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 Este Guia é para você, que quer sair da inércia e 
iniciar no mundo das caminhadas e corridas de rua.

 Nosso objetivo é despertar em você a vontade de 
mudar e tornar fisicamente possível seus sonhos, 
trazendo bem-estar físico, mental e emocional.
 
  Não tenha vergonha e nem se compare a outras 
pessoas, principalmente com quem já corre. Cada 
um tem seus limites e limitações, cada um tem seu 
tempo.

 Uma boa dica é iniciar com caminhadas, 3 vezes na 
semana, durante 30 ou 40 minutos e vá aumentando o ritmo 
conforme se sentir seguro.

 Ah! Outra dica: não espere a companhia de ninguém para te 
incentivar. Se tiver, ótimo! Se não, vá só, cuide de sua saúde, ela 
que importa.

 Após duas semanas, comece a trotar. Pequenos trotes ou 
caminhadas mais intensas. E para dar novo estímulo, mude ritmo 
conforme o tempo. Por exemplo: Caminha leve por 1 minuto e 
acelerado por 2 minutos ou trotando.
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 Mas é preciso regularidade para ter os benefícios da caminhada ou 
corrida.

 Só você pode determinar suas limitações, por isso, não desista! 
Mesmo que tudo pareça perdido.  Acredite! Você pode!

 Treine, alimente-se bem e seja paciente. Seu corpo irá 
recompensá-lo!!

Lembre-se!
Paciência e perseverança têm o efeito mágico de 
fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos 
sumirem...
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D
ICA 1 

 A m
ais im

portante

Para você que vai iniciar, é importante que faça 
exame médico. Começar exercícios físicos sem 
supervisão médica pode acarretar danos à sua 
saúde. Ele autorizará seu início, após exames 
clínicos, laboratoriais entre outros. Procure um 
médico de sua confiança!
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D
ICA 2 

O
 que vestir 

Se você mora em locais com temperaturas 
baixas ou vai iniciar nessa época, quando a 
temperatura varia entre 10ºC e 15ºC, uma boa 
dica é usar bermudas mais longas ou legging. 
Camiseta de manga comprida de malha leve. 

AcimaAcima disso até 20ºC, uma camiseta de manga 
curta ou regata, acompanhado de shorts ou 
bermudas soltas. 

Para temperaturas acima dos 20ºC, pode-se 
usar macaquinhos ou singletes, regata, sutiã 
esportivo, que deixam os braços respirarem ou, para 
homens, sem camisa. Os shorts e bermudas curtas, 
permitem uma melhor movimentação.

O ideal é que as roupas sejam de tecidos leves e de fácil 
secagem, para que não fique com a roupa molhada de 
suor.
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D
ICA 2 

Alongue-se! 

Nosso corpo precisa se preparar para fazer exercícios. 
Alongue antes, faça caminhada leve como aquecimento e 
alongue depois. Os alongamentos contribuem para 
melhorar a flexibilidade corporal promovendo o 
estiramento das fibras musculares. Quanto mais alongado 
um músculo, maior será a movimentação das articulações 
afins. Maior flexibilidade, menor risco de lesão.
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D
ICA 3 

Escolha do tênis O ideal é comprar um tênis próprio para seu tipo 
de pisada. Uma avaliação com fisioterapeuta 
indicará qual é a sua e o melhor tênis a ser usado. 
Caso não o faça, use um tênis de pisada neutra. 
  Outra dica é comprar o tênis uma numeração acima da sua. 
Quando corremos, nossos pés incham e aumenta o atrito na 
ponta deles. Comprá-los no fim da tarde, pode ser uma boa 
estratégia, já que à noite eles tendem a inchar mais.

  Ao escolher o tênis, experimente vários modelos e tamanhos. 
As costuras do tênis não devem apertar ou ficar em cima de 
zonas que sofram muito atrito durante as passadas. A parte de 
trás do tênis deve ser macia e sem costuras que possam causar 
bolhas. Na parte do calcanhar, o solado deve ter no mínimo 2 
cm para evitar calos. 

  Prefira os tênis mais leves. Os pesados ou duros demais 
podem prejudicar os músculos e as articulações. E lembre-se: 
O tênis mais caro nem sempre é o melhor para você. 

 Com relação às meias, prefira as de dry fit, que deixam os pés 
respirarem melhor. As de algodão, além de reterem o suor, 
podem causar bolhas, feridas e assaduras, tornando a corrida 
ou caminhada desconfortável.
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D
ICA 5 

R
espiração

 Tão importante quanto a roupa que você usa é 
a forma como você respira durante a corrida. 
Isso porque quanto melhor você respira, mais 
oxigênio seus músculos recebem, o que te dá 
mais resistência. Ou seja, respirar melhor 
enquanto corre também é uma técnica para 
uma melhor performance.

  Use a barriga para respirar melhor. Durante a 
corrida, o melhor é utilizar a região abdominal 
(e não o tórax) para aproveitar melhor o 
oxigênio inspirado. Para se acostumar, faça um 
teste deitado: inspire o ar de modo que a 
barriga inche e expire até que ela murche. 
Treine e depois aplique ao exercício.
  
 Se você tem algum tipo de problema respiratório, como 
asma ou bronquite, cuidado com os treinos nos dias frios e 
secos. Converse com seu médico para saber a melhor 
forma de proceder para render bem no esporte sem 
prejudicar a saúde.
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D
ICA 6

Postura, passadas 
e m
ovim

entação dos 
braços ao correr.

 O tronco deve estar ligeiramente inclinado 
para frente, para que se aproveite a inércia do 
movimento. Os joelhos devem estar sempre 
flexionados ao receber o impacto da passada.

  Ao preparar a próxima passada, os joelhos 
devem flexionar em pelo menos 90º e os 
tornozelos ou pés devem ser elevados. O 
quadril deve sempre ser mantido elevado com 
flexão leve.

  A entrada do pé deve ser feita com a parte 
média e não com o calcanhar. Ao executar a 
passada, o corredor deve adotar um 
alinhamento dos dois pés em sentido único.

  A posição dos braços deve estar em 90° com as mãos 
passando na linha da cintura. Teoricamente, quanto menos 
você afastar os braços do corpo, menos força será necessária 
para controlá-los por uma questão de alavancas. Além disso, 
quanto menos oscilações dos braços, menor será o gasto 
energético do corpo para manter seu centro de massa 
estável. Ou seja, seu equilíbrio. Isso significa dizer que a 
pessoapessoa que corre com os braços mais juntos ao corpo 
teoricamente vai se cansar menos do que quando corre com 
os braços mais afastados (lateral, anterior ou 
posteriormente).
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D
ICA 7

H
idrate-se!

 A hidratação correta é crucial para o bom 
funcionamento do organismo durante os exercícios e 
pode tornar o exercício ainda mais prazeroso. Não 
ingerir a quantidade suficiente de água antes de 
correr pode ser desconfortável e perigoso. Preste 
atenção ao seu consumo de água no dia anterior. 

 Beber bastante água diariamente ajuda a manter as células 
hidratadas para que você não comece uma caminhada ou corrida 
desidratado, o que pode levar a cólicas, fadiga e a uma frequência 
cardíaca elevada.

  Certifique-se de que você está bem hidratado antes de sair para 
correr, assim não precisará levar a garrafa de água consigo. Porém, se 
achar que fica com muita sede durante a corrida, não hesite em 
levá-la. 

  Mesmo que você esteja suando muito, não significa que precisa 
beber a mesma quantidade de água que está perdendo no suor. 
Confie nos sinais de seu corpo e, durante a corrida, beba apenas 
quando sentir sede. Se você está se exercitando por mais de uma 
hora no calor, experimente saborear uma bebida esportiva, em vez 
de apenas água. Bebidas que contêm eletrólitos irão lhe dar mais 
energia e mantê-lo mais hidratado para continuar com os exercícios. 
DêDê preferência às bebidas sem açúcar. Continue bebendo água 
durante todo o resto do dia após sua caminhada ou corrida. Seu 
organismo precisa repor a quantidade de líquido que perdeu de 
forma gradual.
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Sempre há tempo para estabelecer 
outro objetivo, nova meta, superar os 
desafios e sonhar um novo sonho...

Referências: https://www.runefunbh.com.br; https://www.dicasdemulher.com.br; https://www.corridaderuamundial.com; 
https://www.suacorrida.com.br; https://www.ativo.com; https://www.melhoresuacorrida.com.br

Confira mais dicas no 
nosso site!


