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 O é um dos principais fatores de risco para 

o desenvolvimento de doenças crónicas como doenças 

cardiovasculares, hipertensão, diabetes e obesidade. É 

responsável, em todo o mundo, por 

. 



 Uma vida activa 

proporciona ainda 

muitos outros 

benefícios sociais e 

psicológicos 



 A atividade física inclui: 

› atividades de lazer 

› transporte (caminhar, andar de bicicleta) 

› ocupacionais (no trabalho) 

› tarefas domésticas 

› desporto 

› exercício físico planeado 



 

 As crianças e jovens com nenos de 18 anos devem 

praticar 

 



 

deve ser a componente maior 

dos 60 ou mais minutos de atividade física diária 

recomendada. 

 Isso pode incluir atividades de intensidade 

moderada ou vigorosa, tal como  

 .  



 

 Atividades, como ginástica ou musculação que 

promovem o fortalecimento muscular, devem ser 

incluídas pelo menos 3 dias por semana como 

parte dos 60 ou mais minutos diários 

recomendados. 

 



 

 Atividades, como saltar à corda ou correr 

promovem o fortalecimento ósseo, devem ser 

incluídas pelo menos 3 dias por semana como 

parte dos 60 ou mais minutos diários 

recomendados. 

 



 

 A atividade física pode evitar muitos dos 

problemas de saúde que aparecem com a idade. 

 Ajuda os músculos a manterem-se mais fortes para 

que possa continuar a fazer o seu dia-a-dia sem se 

tornar dependente dos outros. 

. 



 

ou uma combinação de 

ambas 



 

faz com que fique com maior 

dificuldade em respirar e o seu coração bata mais 

depressa. 

 Desde empurrar um corta-relva, fazer uma aula de 

dança, ou andar de bicicleta para o emprego, 

todos os tipos de atividades contam, desde que as 

faça com uma intensidade moderada ou vigorosa 

durante . 



 

 Atividades que exigem esforço moderado: 

› Andar rápido 

› Fazer hidroginástica 

› Andar de bicicleta em terreno plano 

› Jogar ténis a pares  

› Empurrar um corta-relva 



 

 Atividade aeróbia de intensidade vigorosa 

significa que está a respirar de forma pesada e 

rápida, e que a sua frequência cardíaca subiu um 

pouco. Nesta intensidade tem dificuldade em 

falar. 



 

 Atividades que exigem esforço vigoroso: 

› Corrida 

› Natação 

› Andar de bicicleta de forma rápida  

ou em desníveis 

› Jogar ténis 

› Jogar basquetebol 



 

 Além de atividade aeróbia, deve fazer exercício 

para 

. Essas atividades devem trabalhar 

todos os principais grupos musculares do seu 

corpo (pernas, coxas, costas, tórax, abdómen, 

ombros e braços). 



 

 Há muitas maneiras de fortalecer os músculos, seja 

em casa ou no ginásio:  

› Levantar pesos 

› Trabalho com elásticos  

› Fazer exercícios que utilizam o peso do corpo para a 

resistência (ou seja, flexões, abdominais)  

› Jardinagem pesada (ou seja, cavar com pá) 

› Yoga 





 



 

 Nos idosos é também importante fazer exercícios 

para 

 

› Pilates 

› Yoga 

› Tai-chi 

› Alongamentos 


