
E você? Também vai usar o inverno como uma desculpa? 

 

 

Os benefícios da prática da musculação são amplamente constatados em diversos 

estudos relacionados ao treinamento de força, tanto para manutenção da saúde, 

reabilitação de lesões, melhora da composição corporal ou aprimoramento do 

desempenho de atletas. Entretanto, as adaptações geradas pelo treinamento dependem 

da disciplina e emprego das técnicas e estratégias específicas para cada objetivo. A falta 

de assiduidade nos treinamentos pode comprometer todo o planejamento, impedindo a 

obtenção do resultado almejado.  

Um dos grandes “vilões” que atrapalham a rotina dos praticantes de musculação é o 

inverno. Percebe-se uma baixa nos acessos de alunos nas academias em épocas de baixa 

temperatura, causando um atraso ou impedimento na busca pelos respectivos objetivos. 

Mas treinar no inverno pode ter suas vantagens, pois em ambientes mais frios nosso 

corpo tende a gastar mais energia para a manutenção da temperatura corporal, 

contribuindo positivamente se o treinamento for aliado a uma dieta balanceada. Além 

desse fator, a musculação tem uma característica que pode potencializar esse gasto 

energético: a EPOC. Essa sigla vem do inglês “Excess Post Exercise Oxygen”, que é o 

consumo de oxigênio aumentado pós exercício, que causa um aumento do gasto 

energético após a realização do exercício. Ou seja, temos duas características positivas 

relacionadas ao gasto energético que podem contribuir significantemente na nossa 

composição corporal. 

Entretanto, para que possamos nos beneficiar desses fatores, a prática deve ser regular e 

sistemática. Embora o inverno seja uma desculpa para alguns, pode ser um incentivo 

para aqueles que almejam alguma melhora, seja pela manutenção da saúde ou pela 

estética corporal. 

E agora? Vai fugir da academia porque o inverno chegou? Reveja seus conceitos! 

Treine e aproveite seus benefícios. Faça da baixa temperatura uma aliada na busca de 

seus objetivos, afinal “corpos de verão são construídos no inverno”. Bons treinos.  
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