
  

DICAS PARA AUMENTAR E MELHORAR A SUA ACTIVIDADE FÍSICA: 
 

 Faça algo de que goste. É difícil aderir e manter uma           
actividade que não seja divertida. 

 Procure ter uma rede de apoio. Peça à sua família, pessoas 
amigas e/ou colegas para o ajudar a manter-se motivado, 
acompanhando-o nas caminhadas ou idas ao ginásio. 

 Defina metas pequenas e alcançáveis. 
 Insira a actividade física nas suas rotinas diárias. 
 Caminhe sempre que puder, em vez de usar o automóvel. 
 Suba as escadas em vez de utilizar o elevador. 
 Escolha o período ideal do dia. Não inicie a actividade física 

imediatamente após as refeições e evite o excesso de calor ou 
de frio. Caso se sinta desconfortável nas primeiras horas do 
dia, por exemplo por rigidez das articulações, aguarde pelos 
momentos do dia em que se sinta melhor.  

 Use roupa e calçado confortáveis e adequados ao tipo de 
exercício físico que escolher. 

 Ingira fluidos em abundância, preferencialmente água. 
 Antes de começar a sua actividade, faça sempre um          

aquecimento prévio. Não se esqueça, também, de realizar  
exercícios de arrefecimento no final 
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PORQUE MOTIVO A ACTIVIDADE FÍSICA É TÃO IMPORTANTE? 
Múltiplas são as vantagens para a sua saúde resultantes da      
prática de actividade física com regularidade:  
 Perda de peso  
 Ajuda o crescimento e manutenção de ossos, músculos e     

articulações saudáveis 
 Índice mais baixo de doenças cardíacas e doenças             

cancerígenas (reduzir a morbidade e mortalidade) 
 Melhora o perfil lipídico e pressão arterial 
 Aumento dos níveis de energia 
 Promove o bem-estar psicológico, reduz o stress, ansiedade e 

depressão 
 Melhora a sensibilidade do organismo à insulina (diminui a    

insulina-resistência) 
 Melhora o controle de glicose no sangue 

 

Qual o melhor tipo de actividade? 
 Exercícios aeróbicos: fazem o coração e os pulmões            

trabalharem e transportar oxigénio para os músculos 
(caminhada rápida, corrida, natação, dança, hóquei, ski) 
 Exercícios anaeróbicos: aumentam a força muscular e       

constituem um complemento ao exercício aeróbico 
(musculação, halterofilismo) 

  

 

QUAL A QUANTIDADE CERTA? 
O ideal será praticar 150 minutos por semana de exercício físico 
aeróbico moderado a energético intenso (ex.: 30 minutos 5 dias 
da semana, em que os dois dias que descansa não deverão ser 
juntos). 
Deve começar devagar, ou seja, 5 a 10 minutos de exercício diário, 
e vai aumentando até atingir a meta estabelecida. 
Deve ainda complementar com exercícios de resistência (ex.:      
levantamento de pesos) 3 vezes por semana. 
SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR? 
 Se tem estado inactivo durante algum tempo, deve primeiro   

falar com o seu médico, antes de iniciar qualquer programa de 
exercício físico que seja mais exigente do que uma caminhada 
rápida; 

 Use sapatos confortáveis e bem ajustados (tipo Ténis); 
 Use uma identificação se for diabético; 
 Se tiver alguma dificuldade respiratória ou dor no peito, deve 

recorrer ao seu médico; 
 Verifique o nível de glicose  no sangue antes, durante e         

algumas horas depois da prática de actividade física, para     
verificar se o exercício afecta os níveis de glicose no sangue; 

 Leve consigo 2 pacotes de açúcar, caso precise de actuar     
perante uma Hipoglicémia. 


