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Uma cura para o organismo
Ajuda a não envelhecer, a perder peso, a ficar em forma e a evitar 
as doenças mais comuns, melhora a função cardíaca e pulmonar, 
alivia o stresse, atenua a ansiedade e a depressão, melhorando o 
humor e a qualidade do sono noturno, corrige a postura, torna 
o corpo mais forte e flexível, aumenta a resistência e o equilíbrio 
e dá energia. Não é uma fantasia! O exercício físico é a melhor 
coisa que podemos fazer para manter uma boa saúde, contrariar 
o envelhecimento e as agressões contínuas do stresse e ajudar o 
nosso corpo a funcionar e a responder o melhor possível. E é eficaz, 
mesmo em doses moderadas!

Algumas doenças típicas do ser humano de hoje — como a diabe-
tes, a hipertensão e a osteoporose — não são inevitáveis, e manter 
a atividade física é uma das melhores formas de prevenir e de 
combater o seu aparecimento. 

Infelizmente, muitas pessoas não praticam regularmente exercício 
e parecem ignorar os seus efeitos benéficos. Em particular, aquelas 
que mais precisam dele, ou seja, os adultos que levam uma vida 
sedentária e os idosos. 

Os riscos de uma vida sedentária

Os benefícios do exercício tornam-se mais eviden-
tes quando se constata quão prejudicial é não o 
praticar. De facto, o sedentarismo transformou-
-se num problema de saúde pública, com um 
elevado número de doenças e consequentes 
custos sociais, frequentemente relacionados 
com uma alimentação quantitativa e qualitati-
vamente incorreta.

A falta de atividade física faz subir o nível 
de glicose no organismo e contribui para a 
elevação da tensão arterial e da massa gorda. 
Todos estes fatores aumentam o risco do apa-
recimento de doenças cardiovasculares e de 
diabetes de tipo 2 e, no caso das pessoas que 
já sofrem deste tipo de problemas, agravam 
os seus efeitos negativos.

O sedentarismo 
tornou-se um 
problema de saúde 
pública

Incluir (ainda que moderadamente) a atividade física na vida quo-
tidiana ajuda a melhorar significativamente a saúde, o bem-estar 
e a qualidade de vida.

Os benefícios de uma vida ativa

Centenas de estudos científicos realizados em todo o mundo já 
provaram que o exercício físico faz realmente bem. Mover-se com 
regularidade traz benefícios significativos para todo o organismo, 
com efeitos positivos também na esfera psicológica e emocional; 
é um fator protetor contra o aparecimento de doenças cardiovas-
culares e da diabetes, reduzindo o risco de contrair estas patologias 
ou de morrer das mesmas; combate eficazmente a osteoporose e a 
artrose, também associadas ao avançar da idade; contribui para a 
manutenção do peso ideal, diminui os níveis de stresse, aumenta 
a autoestima e ajuda a desenvolver as relações sociais.

Um bom nível de atividade física ajuda a baixar os valores da tensão 
arterial, do chamado “mau” colesterol (o LDL) e dos triglicéridos, 
aumenta os valores do “bom” colesterol (o HDL) e melhora a tole-
rância à glicose.

Em termos específicos, o exercício físico pode tornar-se um instru-
mento eficaz na prevenção e na cura de inúmeras patologias, porque:

A saber
doenças relacionadas 
com o sedentarismo
As principais doenças e os fatores de risco associados à falta de exercício 
físico são:

 • diabetes de tipo 2;
 • hipertensão arterial;
 • problemas cardiovasculares (enfarte do miocárdio, acidente vascular 
cerebral, insuficiência cardíaca);

 • insuficiência venosa;
 • excesso de peso e obesidade;
 • osteoporose;
 • artrose;
 • aumento dos níveis do colesterol e dos triglicéridos no sangue;
 • alguns tumores.
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Uma atividade adequada 
para todos
Praticar regularmente exercício físico fez bem em qualquer altura 
da vida. Exercitar-se não é só uma forma de cuidar de si mesmo, 
de prevenir doenças sérias e condições debilitantes e de eliminar 
fatores de risco. Trata-se, também, de um modo de melhorar, 
de forma imediata, a própria qualidade de vida, em todas as idades.

benefícios da atividade física consoante a idade
Faixa etária Efeitos

Bebés e crianças

Favorece o desenvolvimento adequado do aparelho osteoarticular 
e muscular
Permite controlar o peso corporal
Melhora o funcionamento do aparelho cardiovascular e respiratório
Promove o bem-estar psicológico e social
É um fator protetor dos danos causados pelo fumo do tabaco 
e por outros hábitos nocivos

Jovens e adultos

Reduz o risco de morte prematura, em particular por enfarte 
ou por doença cardíaca
Reduz o risco de cancro do cólon e da mama
Reduz o risco de desenvolver diabetes de tipo 2
Previne a hipertensão e reduz os valores da pressão arterial
Previne a osteoporose e diminui o risco de fratura da anca 
(particularmente nas mulheres)
Previne problemas e dores ao nível da coluna
Diminui os sintomas de ansiedade, stresse, depressão e solidão

Idosos

Retarda o envelhecimento
Previne a osteoporose
Promove e conserva a força muscular
Promove o bom funcionamento cardíaco e pulmonar
Ajuda a prevenir a invalidez, a depressão e a diminuição 
das faculdades mentais
Ajuda a prevenir o risco de quedas (melhorando o equilíbrio, 
a força e a capacidade de coordenação)

Encontrar tempo livre para praticar exercício físico não é fácil 
nem para jovens nem para adultos, e a atividade profissional, fre-
quentemente sedentária, não ajuda neste sentido. Contudo, os 

• potencia a atividade cardíaca e pulmonar;

• melhora a agilidade e o equilíbrio, ajudando a desenvolver (no caso 
das crianças) ou a reforçar (no caso dos adultos e dos idosos) 
o aparelho osteoarticular e muscular;

• controla o apetite e aumenta a quantidade de calorias “queimadas”, 
ajudando, deste modo, a prevenir e a tratar o excesso de peso 
e a obesidade;

• promove o controlo dos valores da tensão arterial, do colesterol 
e dos triglicéridos no sangue;

• contribui para a prevenção das doenças cardiovasculares;

• reduz o risco de doenças crónicas, tais como a diabetes (porque 
melhora a tolerância à glicose) e a osteoporose (porque mantém 
ativo e estimula o tecido ósseo);

• diminui o risco do aparecimento de alguns tipos de cancro 
(por exemplo, o da mama e o do cólon);

Além disso, a atividade física está ao alcance de todos, bastando 
para tal tirar partido das oportunidades, presentes na rotina diária, 
para exercitar os músculos.

A saber
como atua o exercício no corpo
A ação do exercício físico no organismo ocorre a diversos níveis:

 • otimiza o metabolismo, ajuda a “queimar” os hidratos de carbono e os 
lípidos em excesso e a eliminar as impurezas produzidas no corpo;

 • aumenta e melhora a oxigenação do organismo;
 • incrementa a força e a elasticidade muscular e melhora o equilíbrio;
 • tem um efeito termogénico (ou seja, aumenta a temperatura interna do 
corpo) e relaxante;

 • estimula a libertação de endorfinas, substâncias produzidas pelo orga-
nismo que possuem uma ação antidepressiva, estabilizando o humor e 
proporcionando uma sensação de bem-estar;

 • a nível neurológico, ativa sistemas e vias nervosas que de outra forma 
seriam pouco estimuladas.
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As atividades desportivas

Estas são aquelas que compreendem a prática de uma modalidade 
desportiva, individual ou em grupo (desporto coletivo). Existem 
inúmeras ao alcance de todos, tanto de principiantes como de 
idosos, como de outros tantos para quem a atividade física não 
passa de uma recordação dos tempos de escola. Todas podem ser 
uma excelente forma de se manter ativo e ao mesmo tempo de 
se divertir, seguir uma paixão e conhecer outras pessoas. Quem, 
no passado, já praticou um tipo de desporto pode retomar a prática 
a nível amador, de preferência com pessoas da mesma faixa etária. 
Por outro lado, a escolha de uma modalidade pode assentar num 
gosto particular, por causa das características físicas, pela vontade 
de experimentar algo novo, pelo conselho de um amigo ou sim-
plesmente pelas atividades desportivas que estão disponíveis no 
local onde vive. Dê prioridade à ação “terapêutica” do desporto, 
mais do que à competição. 

Quando optar por uma prática desportiva, evite as demasiado 
exigentes em termos físicos, que poderão comportar alguns riscos 
perigosos para um principiante, como, por exemplo, os desportos 
de contacto, o atletismo ou o levantamento de pesos, entre outros. Aposte na ação lúdica 

e terapêutica da 
atividade física, mais 

do que na componente 
de competição

efeitos benéficos fazem-se sentir, 
sobretudo a longo prazo, mesmo 
quando o exercício é moderado, 
em termos de tempo e intensi-
dade. O exercício ajuda a elimi-
nar perigosos fatores de risco e a 
manter o aparelho cardiovascular 
e esquelético saudável e em boa 
forma.

Nos bebés e nas crianças, parti-
cipar em jogos ou em qualquer 
outra atividade física, seja durante 
a escola seja nos tempos livres, 
não só influencia positivamente 
o processo de desenvolvimento 
e a saúde geral como também a 

aprendizagem e funciona como válvula de escape para a vivacidade 
típica desta faixa etária. Estimula igualmente a sociabilização e o 
hábito de gerir diferentes obrigações quotidianas.

Para os idosos, a prática de exercício físico é particularmente útil, 
porque ajuda a envelhecer com saúde. Aumenta a resistência do 
organismo, retarda o envelhecimento do aparelho muscular e 
esquelético e do coração e favorece a capacidade mental.

Por fim, a atividade física é uma prioridade — apesar de não ser 
reconhecida — no caso dos portadores de deficiência, porque lhes 
permite manter e conservar as capacidades que lhes restam, adqui-
rir novas e prevenir os efeitos da imobilização. 

Que atividade?
A atividade física não é um conceito abstrato. A Organização Mundial 
da Saúde define-a como “qualquer movimento corporal produ-
zido pelo sistema musculoesquelético que requer um dispêndio 
de energia”. Nesta definição estão incluídas não só as atividades 
desportivas concretas e os exercícios especialmente desenvolvidos 
para o efeito como também simples movimentos quotidianos, tais 
como caminhar, andar de bicicleta, dançar, jogar, tratar do jardim 
e até mesmo fazer a lida da casa.

Conselho
o papel do médico
Independentemente da idade, antes de iniciar 
a prática regular de uma atividade física deverá 
consultar o médico para que este avalie se existe 
alguma contraindicação e para que o aconselhe 
quanto ao tipo de atividade que pode praticar 
e a intensidade da mesma.
Se, durante o exercício, sentir algum mal-estar, 
sintoma ou distúrbio, suspenda a atividade de 
imediato e consulte um médico. Os sinais de 
alarme mais comuns são: dificuldade em respirar, 
dor torácica, palpitações, náuseas, perda do 
conhecimento, dores musculares acentuadas, visão 
turva, vertigens e cansaço excessivo.
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• não usar o carro para desloca-
ções pequenas e, quando tiver 
de recorrer a ele, estacionar um 
pouco longe do destino;

• utilizar as escadas em vez do 
elevador;

• levar o cão a passear;

• fazer jardinagem;

• dedicar mais tempo aos traba-
lhos domésticos;

• dançar;

• brincar com crianças ao ar livre;

• organizar caminhadas ou passeios no campo ou na montanha.

Os exercícios 

Entre o desporto propriamente dito e os movimentos que realiza-
mos durante as atividades quotidianas, os exercícios de ginástica 
constituem uma forma mais estruturada de atividade física. 

Trata-se de movimentos repetitivos estudados e concebidos para 
pôr em ação todo o corpo ou apenas uma parte. Cada exercício 
visa proporcionar o desenvolvimento de uma ação física espe-
cífica. Podem ter finalidades e orientações diversas, tais como 
fortalecer os músculos, aumentar a flexibilidade, “queimar” calo-
rias, melhorar o equilíbrio, manter a forma ou fazer trabalhar o 
coração e os pulmões. Além disso, ora estão direcionados uni-
camente para algumas partes do corpo ora para determinados 
grupos musculares.

Em termos absolutos, estes exercícios não são mais eficazes do que 
as atividades quotidianas ou o desporto de competição; porém, 
são mais polivalentes, visto poderem ser escolhidos com base nas 
características e nas exigências de cada pessoa e nos objetivos de 
cada um.

Sair para 
dançar permite 

movimentar-se com 
prazer

atividades desportivas 
para se manter ativo
Individuais Coletivas
Natação
Corrida
Ciclismo
Canoagem
Ténis
Ténis de mesa
Golfe
Equitação
Vela

Futebol de salão
Futebol
Basquetebol
Voleibol
Voleibol de praia
Petanca

As atividades quotidianas

Tal como dissemos atrás, não é preciso ser um atleta para poder 
usufruir dos benefícios da atividade física. Simples movimentos que 
fazem parte do dia a dia, como caminhar, dançar, andar de bicicleta 
e — porque não — a lida doméstica, são suficientes. Na verdade, 
os efeitos protetores da atividade física revelam-se mais eficazes 
quando esta é praticada com o único intuito de proporcionar bem-
-estar do que quando envolvem competição ou desejo de vitória. 
De facto, excesso de espírito competitivo provoca mais stresse do 
que efeitos benéficos, além de que também é reconhecido que o 
desporto de alta intensidade aumenta o risco de lesões.

Qualquer altura do dia é indicada para se movimentar. Hoje temos 
uma vida mais cómoda, mas há que evitar que nos tornemos pre-
guiçosos e sedentários. E é fácil contrariar esta tendência. A maior 
parte das atividades quotidianas pode ser um pretexto para fazer 
um pouco de exercício físico e para se manter ativo:

• ir a pé ou de bicicleta para o trabalho (ou às compras);  

• andar a pé quando acompanha as crianças à escola ou a uma 
atividade extracurricular;

• usar os transportes públicos, sair uma paragem antes da habitual 
e andar o resto do trajeto a pé;
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Instituto Nacional de Saúde), dos Estados Unidos. Tal como represen-
tado, as várias categorias de exercício, no conjunto, têm uma ação 
positiva sobre o corpo inteiro e somente se sobrepõem ligeiramente. 

Isto significa que, por exemplo, os exercícios que servem para for-
talecer os músculos não influenciam grandemente a flexibilidade; 
de forma indireta, porém, são úteis para melhorar o equilíbrio e a 
resistência. O mesmo se aplica aos exercícios aeróbicos, concebidos 
para aumentar a resistência. Além de terem efeitos benéficos para 
o metabolismo e para a circulação, ajudam a fortalecer os mús-
culos e a flexibilidade, mas de uma forma indireta. Os exercícios 
de alongamento, que normalmente são destinados a melhorar a 
flexibilidade, também favorecem a musculatura em geral e o equi-
líbrio. Finalmente, os exercícios indicados para o equilíbrio são, 
indubitavelmente, os mais específicos, embora alguns deles tenham 
igualmente efeitos positivos na flexibilidade e na força muscular.

Antes e depois do exercício
Independentemente da atividade física que pretende levar a cabo, 
um esquema de treino concreto e completo deverá incluir um período 
de aquecimento, antes de iniciar os exercícios, e um período de 
regresso à calma, uma vez terminado o treino. Ambos reduzem o 
risco de lesões, roturas ou problemas musculares, permitindo deste 
modo que o plano de treino prossiga até ao fim, sem interrupções.

O aquecimento prepara gradualmente o corpo para o exercício: leva 
o sistema cardiovascular a sair do seu regime habitual, aumentando 
o ritmo cardíaco, a pressão sanguínea, a respiração e a tempera-
tura corporal. Desta forma, os músculos não só aquecem como 
recebem um maior afluxo de sangue oxigenado.

A sessão de treino deve iniciar-se com cinco a dez minutos de 
atividade física de baixa intensidade que envolva o corpo todo, 
como, por exemplo, caminhar, fazer jogging a um ritmo muito 
moderado ou pedalar na bicicleta fixa. Num ginásio, o recurso à 
elíptica é uma boa alternativa. Outra opção é fazer exercícios den-
tro da mesma linha dos que pretende realizar a seguir, mas com 
um nível de intensidade muito baixo. Por exemplo, se pretende 
fazer o seu plano de treino na bicicleta, será conveniente iniciar o 
aquecimento a pedalar, mas de forma lenta. Se decidiu, por outro 

Podem ser realizados num ginásio, ou em aulas propostas por 
associações ou centros sociais, ou então em casa, quando e onde 
for mais cómodo, sem necessitar de um espaço adequado, a não 
ser que recorra a adereços, tais como a bicicleta fixa ou a máquina 
de remos, entre outros.

Os diversos tipos de exercícios
Ao contrário das atividades desportivas e das do quotidiano, que 
possuem fins diversos e que envolvem a movimentação geral do 
corpo, os exercícios de ginástica subdividem-se em quatro categorias 
básicas: os que se destinam especificamente a potenciar a força 
muscular, os que aumentam a resistência, os que têm por objetivo 
tornar os músculos e as articulações mais flexíveis e, por último, os 
que melhoram o equilíbrio. Para ler de forma mais aprofundada 
sobre estes tipos de exercício, consulte os títulos respetivos no 
segundo capítulo, a partir da página 30.

O desenho abaixo foi criado pela Go4Life (go4life.nia.nih.gov), o portal 
relativo à atividade física do National Institute on Aging do National 
Institute of Health (Instituto Nacional sobre o Envelhecimento do 

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DAS DIVERSAS 
CATEGORIAS DE EXERCÍCIO FÍSICO 
E RESPETIVAS SOBREPOSIÇÕES*

RESISTÊNCIA

EQUILÍBRIO

FLEXIBILIDADE

FORÇA

*proposta no site Go4Life, o portal 
relativo à atividade física do National 
Institute on Aging do National Institute 
of Health dos EUA
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• crianças e jovens (dos 5 aos 17 anos): 60 minutos por dia, no mínimo, 
de atividade física de intensidade moderada a vigorosa e exercícios 
de fortalecimento geral dos músculos que consistam em jogos 
de movimento ou atividades desportivas, no mínimo, três vezes 
por semana;

• adultos (dos 18 aos 64 anos): no mínimo, 150 minutos por semana 
de atividade moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa (ou uma 
combinação das duas), repartidas ao longo da semana, com ses-
sões de dez minutos de exercícios de fortalecimento dos maiores 
grupos musculares, no mínimo, duas vezes por semana;

• idosos (a partir dos 65 anos): as indicações são as mesmas que para 
os adultos, com a advertência de incluir uma atividade orientada 
para fortalecer o equilíbrio, tendo em vista minimizar o risco de 
quedas.

No que diz respeito à duração da atividade física, 150 minutos 
por semana correspondem a 30 minutos por dia, durante os 
cinco dias úteis (menos tempo do que o visionamento diário de 
um filme ou de um jogo de futebol). Se quiser, pode incluir o fim 
de semana nas contas e, deste modo, serão pouco mais do que 
20 minutos por dia de atividade física. É aconselhável começar 
com menos tempo e aumentá-lo progressivamente, à medida 
que for avançando no treino, tendo como objetivo principal 
alcançar o nível de atividade aconselhado. Se o superar, tanto 
melhor. Os níveis recomendados representam o limite mínimo, 
e quem conseguir superá-los só terá benefícios acrescidos para 
a saúde e para o bem-estar.

Quem não puder seguir, em absoluto, as recomendações da OMS, 
deve pelo menos praticar uma atividade física três vezes por 
semana e adotar um estilo de vida ativo, adequado à sua situação. 
Independentemente da sua opção e da sua disponibilidade, pouco 
é sempre melhor do que nada.

A intensidade dos exercícios não é algo fácil de estabelecer. Em termos 
científicos, é calculada com base na velocidade a que a atividade 
é realizada ou na quantidade de esforço necessário para a desen-
volver, relativamente a um estado de repouso. Para um melhor 
entendimento do que representa cada nível de intensidade dos 
exercícios, na tabela da página seguinte apresentamos exemplos 
práticos, com atividades do quotidiano.

lado, fazer um treino aeróbico — para o qual o período de aqueci-
mento é primordial — pode realizar exercícios básicos, tais como 
marchar no mesmo lugar, fazer agachamentos ou movimentar 
os braços, a um ritmo muito mais lento (veja a descrição destes 
exercícios nas páginas 54, 111 e 64, respetivamente).

Depois desta atividade física ligeira, pode realizar exercícios de 
flexibilidade, sem forçar; os alongamentos devem ser direcionados 
para as áreas que no passado se revelaram problemáticas ou que 
sofreram lesões ou todas as partes do corpo que tenham sido 
submetidas a exercícios contínuos. É fundamental ter cuidado 
com os exercícios de alongamento se estes provocarem dor ou 
se os músculos estiverem doridos. Não force, nem inicie outro 
exercício se sentir algum tipo de mal-estar. Se estes problemas 
persistirem, é aconselhável consultar um médico. 

No final do treino, deve dedicar alguns minutos 
ao chamado regresso à calma. Esta etapa serve 
para “arrefecer os músculos”. Consiste em realizar 
movimentos muito semelhantes aos executados 
durante o aquecimento: caminhar, fazer uma cor-
rida leve ou continuar o exercício ou os exercícios 
que estavam a ser feitos a uma intensidade e a um 
ritmo mais baixos. Os movimentos devem ser efe-
tuados durante cinco a dez minutos. Esta atividade 
ligeira reduz gradualmente a temperatura do tecido 
muscular, ajudando a prevenir a rigidez e a dor, 
otimizando o retorno venoso (o regresso do sangue 
venoso ao coração) e impedindo a acumulação 
de sangue nos membros inferiores. Depois deste 
“arrefecimento”, pode realizar os exercícios de 
alongamento (em caso de dúvida sobre os mais 
adequados, peça conselho a um fisioterapeuta 
ou a um instrutor especializado). 

Duração da atividade física
Em 2010, a Organização Mundial da Saúde (OMS) — de acordo 
com o documento Global Recommendations on Physical Activity 
for Health  — definiu os níveis de atividade física recomendados 
consoante a faixa etária:

Reserve alguns 
minutos para o 
regresso á calma
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• vá aumentando, de forma muito gradual, a intensidade, a fre-
quência e a duração do treino;

• registe tudo o que faz (tipo, intensidade, duração e programa 
semanal de exercícios);

• utilize equipamentos apropriados;

• escolha um local adequado para o treino e concentre-se no que 
faz para evitar movimentos mal feitos e lesões;

• proceda com segurança, consultando o médico antes de iniciar 
o treino (para que seja feita a avaliação da sua condição física) e 
caso surjam problemas durante 
a atividade;

• faça por retirar prazer da prática 
de exercício;

• torne o exercício físico uma 
parte integrante do seu quoti-
diano, uma prioridade e uma 
rotina;

• encontre tempo para a prática 
dos exercícios.

A importância da alimentação
O exercício físico deve ser associado a uma alimentação correta. 
Caso contrário, corre-se o risco de anular os efeitos benéficos 
para a saúde.

Não existe uma dieta-padrão, adequada para todo o tipo de pes-
soas ativas, porque as exigências calóricas variam de indivíduo 
para indivíduo. Cada pessoa possui um dispêndio calórico pró-
prio, determinado por parâmetros antropométricos tais como o 
peso e a altura, o sexo, a idade, características psicossomáticas, 
contexto ambiental e metabolismo. As necessidades energéticas 
dependem igualmente do tipo de atividade praticada e da intensi-
dade, da duração e da fase de treino em que a pessoa se encontra. 

Antes de começar a 
treinar, estabeleça os 

seus objetivos

atividades possíveis consoante a intensidade
Intensidade Atividade

Baixa

Caminhar lentamente
Lavar a loiça, passar a ferro, limpar o pó
Fazer bricolagem, fazer compras, dedicar-se a trabalhos manuais
Regar o jardim
Jogar petanca, bilhar, bowling, pingue-pongue ou dançar

Moderada

Caminhar em passo rápido
Lavar o carro ou limpar os vidros e aspirar
Fazer jardinagem, apanhar as folhas secas
Fazer exercícios aeróbicos, tais como subir e descer escadas, saltar 
no mesmo sítio, andar de bicicleta, nadar, fazer ginástica aquática, 
esquiar, praticar vela e jogar golfe

Intensa 
(ou vigorosa)

Fazer uma caminhada em montanha
Realizar atividades agrícolas como lavrar a terra com uma enxada, 
ou fazer mudanças de mobiliário
Fazer jogging ou escalada; nadar num ritmo rápido, saltar à corda, 
jogar à bola, voleibol (e a maior parte dos jogos de equipa com bola), 
ténis ou squash

Regras de ouro para um treino 
físico eficaz
Os benefícios decorrentes da prática de exercício físico dependem 
acima de tudo da persistência de cada um e da regularidade com 
que a atividade é realizada.

Apresentamos-lhe alguns conselhos que o ajudarão a iniciar um 
programa de treino com a determinação necessária e a levá-lo até 
ao fim, com sucesso:

• estabeleça uma data de início;

• determine um objetivo (perder peso, aumentar o tónus muscu-
lar, etc.);

• estabeleça algumas regras, por exemplo relacionadas com o 
número de treinos semanais;
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energia deve provir dos hidratos de carbono, 25 a 30 por cento dos 
lípidos (com preferência para os ácidos gordos mono e polinsatura-
dos) e 10 a 12 por cento das proteínas, sem esquecer a quantidade 
adequada de minerais, vitaminas e fibras.

Os hidratos devem ser consumidos preferencialmente sob a forma 
de açúcares complexos — presentes no pão, nos cereais, nas mas-
sas e nas batatas, por exemplo —, que são assimilados mais len-
tamente (ficando, por isso, armazenados em maior quantidade) 
e aumentam de forma gradual o nível de glicemia e a secreção 
de insulina. Os açúcares simples constituem uma boa fonte de 
energia suplementar durante ou depois do treino, em caso de 
necessidade imediata.

A prática de atividade física não implica um aumento do aporte 
calórico. É, sim, importante distribuí-lo corretamente nas várias 
refeições do dia. A Direção-Geral da Saúde aconselha a ingestão de 
um pequeno-almoço que forneça cerca de 15 por cento das calorias 
diárias. A grande parte do aporte energético é feito ao almoço e 
ao jantar, sendo o almoço responsável por 35 por cento e o jantar 
por 30 por cento. A meio da manhã e a meio da tarde devem ser 
ingeridos pequenos lanches responsáveis pelo fornecimento de 
cinco a 15 por cento das calorias diárias.

Não se deve praticar exercício físico nas duas primeiras horas 
após uma refeição principal, ou em caso de jejum prolongado. 
As merendas tornam-se indispensáveis quando o treino físico é 
realizado muito tempo antes ou depois da refeição principal ou 
do pequeno-almoço (mais de três horas): 
neste caso, fala-se em “rações de espera”. 
Podem ser constituídas por um sumo de 
fruta ou um gelado, por exemplo, e devem 
ser consumidos pelo menos uma hora antes 
do treino. Na verdade, estes alimentos 
contêm açúcares simples e servem para 
evitar situações de hipoglicemia durante 
o exercício. 

O aporte hídrico constitui uma questão 
nutricional de particular relevância e deve 
ser ajustado quer em termos de quantidade 
quer no que diz respeito ao modo como 
é administrado. A água deve ser sempre 

Para satisfazer 
as necessidades 

energéticas e 
nutricionais dos 

desportistas, sejam 
amadores sejam 

profissionais, basta 
seguir uma dieta 

equilibrada

Quem pratica desporto de competição necessita de um aporte 
energético e nutricional muito diferente de quem, por exemplo, 
faz aulas de aeróbica, jogging nas imediações de casa ou joga 
futebol com amigos.

Uma alimentação equilibrada basta

Embora seja verdade que a alimentação deve ter em conta as exigên-
cias energéticas suplementares que advêm da prática de exercício 
físico e garantir a ingestão adequada de macro e de micronutrien-
tes, a relação entre a alimentação e o desporto é frequentemente 

sobrestimada. Para satisfazer as 
necessidades energéticas e nutri-
cionais dos desportistas, sejam 
eles amadores ou profissionais, 
basta seguir uma dieta equilibrada 
baseada numa combinação de 
alimentos variada, associada a 
um consumo adequado de água 
e de fibras alimentares. Os ele-
mentos essenciais são: fruta e 
vegetais em abundância, hidra-
tos de carbono na dose certa, 
carne magra e branca, peixe e 
poucas gorduras, sem esquecer 
os laticínios. 

O aporte calórico diário deve ser de 1500 a 1800 quilocalorias na 
mulher adulta saudável e de 2000 a 2500 no homem. Em caso de 
regime alimentar de perda de peso, estes valores não devem ser 
inferiores a 1200 quilocalorias nas mulheres e 1500 quilocalorias 
nos homens. 

Na primeira fase do treino, os hidratos de carbono constituem a 
principal fonte de energia, ao passo que as gorduras são a reserva 
de energia a que o corpo recorre num treino de longa duração. 
As proteínas ajudam a desenvolver os músculos e a regenerar as 
suas fibras.

Se praticar uma atividade física de forma amadora, a proporção 
dos vários nutrientes é a mesma considerada para a base de uma 
alimentação saudável. Aproximadamente metade do aporte de 

Conselho
nem todas as bebidas  
são iguais
Apesar de ajudarem a repor os sais minerais perdidos 
durante a transpiração, as bebidas para desportistas 
não são indispensáveis e podem, por vezes, ter um 
efeito contraproducente, porque acrescentam um 
aporte inútil de hidratos, os quais já são fornecidos em 
quantidade mais do que suficiente pela alimentação. 
Estas bebidas podem ser substituídas por sumos 
de fruta, que contêm vitaminas e são mais pobres 
em açúcar. Atenção às bebidas açucaradas, com ou 
sem gás.
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cem gramas de bolo com creme (370 quilocalorias), por sua vez, 
seria necessário caminhar cerca de duas horas, ou andar de bicicleta 
durante meia hora ou passar a ferro durante uma hora e meia.

Outro erro frequente é aumentar a ingestão de determinados 
nutrientes, pensando que pode assim melhorar o desempenho e 
a forma física. No entanto, exceder o consumo de nutrientes não 
faz bem e pode causar problemas derivados do stresse metabólico 
ao qual o organismo é submetido, ao ter de gerir o excedente de 
nutrientes. É errado, por exemplo, exceder a ingestão de proteínas 
com o intuito de aumentar a massa muscular, porque o excedente 
não consegue ser assimilado e é eliminado pela ação depurativa 
dos rins e do fígado, cuja função acaba por ser comprometida 
pela sobrecarga de esforço.

Se tem dúvidas quanto às concretas necessidades calóricas para 
a realização da atividade física que escolheu ou no que respeita à 
ingestão de vitaminas ou de algum tipo de suplemento, consulte 
um médico, um dietista ou um nutricionista.

bebida antes, durante e depois do treino, em intervalos regula-
res, perfazendo litro e meio a dois litros de água por dia. Pode-se 
igualmente consumir outras bebidas frescas, com baixo conteúdo 
de sal e açúcar. Tal como a água, elas são rapidamente digeridas 
pelo estômago, absorvidas a nível intestinal e dispersadas pelo 
organismo.

A ingestão de líquidos em quantidades generosas permite man-
ter o organismo bem hidratado e evitar a fadiga, as tonturas e as 
cãibras, além de que reduz o esforço cardiovascular.

Os erros mais comuns

Um dos erros mais comuns de quem inicia uma atividade física 
amadora é pensar que pode comer de tudo porque irá “queimar” 
as calorias com o exercício. Tal não acontece. Por exemplo, para 
“queimar” as calorias de uma sandes com doce (para uma quanti-
dade de 35 gramas e 125 quilocalorias) é preciso andar a pé durante 
cerca de 40 minutos ou de bicicleta durante dez minutos ou passar 
a ferro durante meia hora. Para anular os efeitos de uma fatia de 

Conselho
regras para comer de forma 
saudável
Descubra algumas dicas simples para poder seguir uma alimentação 
saudável e equilibrada:

 • beba muita água, todos os dias;
 • varie na escolha dos alimentos para a sua mesa;
 • tome sempre um pequeno-almoço saudável e evite saltar 
refeições;

 • consuma pelo menos cinco porções de legumes e de fruta por dia;
 • inclua cereais (pão, massa, arroz, etc.) na alimentação diária, 
na quantidade e nas proporções certas;

 • coma peixe (fresco ou congelado) pelo menos três vezes por 
semana;

 • limite o consumo de gorduras, em particular as de origem animal, 
privilegiando o azeite virgem extra;

 • não exceda o consumo de sal;
 • lembre-se de que as leguminosas são uma fonte de proteína de 
boa qualidade e de fibras;

 • limite o consumo de doces e de bebidas calóricas durante o dia;
 • evite fazer dieta sem acompanhamento. Em caso de dúvida, 
consulte um médico, um dietista ou um nutricionista.
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Repetições: 
5 minutos

Indicado para
todas as pessoas

Equipamento 
necessário
nenhum

Partes do corpo 
envolvidas 
todo o corpo

Principais músculos 
envolvidos 
músculos 
das pernas e das 
coxas (em particular, 
os quadríceps)

Coloque-se de pé, com os pés juntos. Flita e erga a perna direita, 
aproximando o joelho o mais possível do peito. De seguida, 
estique a perna e apoie o pé no chão, repetindo de imediato o 
exercício com a perna contrária, de modo que os dois pés nunca 
se encontrem simultaneamente apoiados no chão. Logo, cada pé 
suportará, à vez, o peso do corpo. Continue a elevar ritmadamente 
os joelhos durante, no mínimo, cinco minutos.

Este movimento, quando realizado rapidamente, assemelha-se ao 
da corrida no mesmo lugar, mas com elevação mais marcada dos 
joelhos. É igualmente conhecido por knees-up, expressão coloquial 
que significa “bailarico”.

6  Passo com a perna fletida

1  Coloque-se de pé, com os pés juntos. Desloque o pé direito 
para fora e ligeiramente à frente. Levante o pé esquerdo e faça-o 
passar por trás do direito, de modo a cruzá-lo. Pouse a ponta do pé 
esquerdo no chão ou, se conseguir, o pé todo.

Este exercício consiste num passo um pouco diferente, que, 
por ser inspirado na dança grapevine, é também conhecido 
por essa designação.

5  Passo cruzado
Repetições: 
5 minutos

Indicado para
todas as pessoas 

Equipamento 
necessário
nenhum

Partes do corpo 
envolvidas 
pernas, coxas e anca 

Principais músculos 
envolvidos 
músculos das pernas 
e das coxas (em 
particular, abdutores 
e adutores)

2  Apoie o peso do corpo sobre o pé esquerdo, levante o pé direito 
e descruze a perna. Logo que tenha o direito apoiado no chão, 
levante o outro e recomece a sequência com a perna esquerda. 
Repita o exercício durante, no mínimo, cinco minutos.

CONSELHO

Faça o exercício 
num local 
suficientemente 
amplo que lhe 
permita realizar 
dois passos 
para cada lado.

CONSELHO

Quando dominar 
o exercício, 
experimente 
realizá-lo 
levantando o 
braço oposto ao 
joelho da perna 
que está erguida. 
Esta variante 
visa melhorar 
a coordenação 
motora.

100 EXERCÍCIOS PARA FICAR EM FORMA Exercícios de nível básico • Resistência
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1  Coloque-se de pé, com os pés juntos. Estique a perna esquerda 
para trás (e um pouco para o exterior), mantendo o joelho 
esticado e a perna direita meio fletida, com o pé ligeiramente 
para fora, totalmente apoiado no chão. Transfira o peso do corpo 
para a perna direita e apoie o pé esquerdo todo no chão.

Este é um exercício relativamente simples. Quanto mais repetições 
forem feitas, mais difícil se torna.

Repetições: 15 a 20 
com cada perna

Indicado para
todas as pessoas

Equipamento 
necessário
nenhum

Partes do corpo 
envolvidas 
todo o corpo

Principais músculos 
envolvidos 
músculos das pernas, 
das coxas e da anca

48  Afundar 

2  Regresse com a perna esquerda à posição 
inicial, mantendo os pés juntos e os braços ao 
longo do tronco. Repita o exercício com a outra 
perna e continue a alternar as pernas, a um ritmo 
regular e suficientemente rápido, sem parar. Faça 
15 a 20 repetições com cada perna.

CONSELHO

Este é um 
exercício fácil 
se for realizado 
durante poucos 
minutos. O grau de 
dificuldade passa a 
intermédio quando 
se prolonga além 
dos cinco minutos. 
Para variar, pode 
realizar o exercício 
levando a perna à 
frente, em vez de 
atrás.

Repetições: 10 a 15

Indicado para
todas as pessoas

Equipamento 
necessário
nenhum

Partes do corpo 
envolvidas 
todo o corpo

Principais músculos 
envolvidos 
músculos das pernas 
(em particular os 
quadríceps), das 
coxas e da anca 
e abdominais

1  Coloque-se de pé com as 
pernas ligeiramente afastadas. 
Os braços podem estar apoiados 
na anca ou no seguimento 
do tronco. Flita os joelhos, a 
anca e os tornozelos e baixe-se 
até onde conseguir, como se 
estivesse a sentar-se, erguendo 
os braços em frente.

Este é um exercício que não prevê a elevação dos pés, mas somente 
a flexão dos membros inferiores. Pode ser realizado isoladamente 
ou inserido numa sequência.

49  Agachamentos

CONSELHO

Não é fácil realizar 
este exercício 
durante muito 
tempo sem 
pausas. Portanto, 
pode interromper 
a sequência e 
inserir o exercício 
de marcha 
estacionária 
(veja a descrição 
do exercício 1) 
ou alguns passos 
ritmados para a 
frente, para trás 
ou para o lado.

2  O tronco pode ficar 
ligeiramente inclinado para 
a frente, mas sem exagerar. 
Tente manter as pernas o mais 
perpendiculares possível ao 
chão, e os calcanhares apoiados 
no pavimento. Não permaneça 
muito tempo nessa posição. 
Regresse rapidamente ao 
início e recomece a sequência. 
Realize dez a 15 repetições.

100 exercícios para ficar em forma Exercícios de nível intermédio • Força
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Deite-se de barriga para cima com os joelhos fletidos e os pés 
apoiados no chão. Eleve a perna direita fletida e rode-a para o lado 
de modo a apoiar o tornozelo no joelho esquerdo. Agarre com 
ambas as mãos a coxa ou o joelho esquerdo, puxe e aproxime-o 
o mais possível do peito, até sentir tensão no glúteo da perna 
direita. Mantenha esta posição durante 20 a 30 segundos e regresse 
à posição inicial. Prossiga do mesmo modo com a outra perna 
e repita a sequência três ou quatro vezes, para cada lado.

Repetições: 3 ou 4 
com cada perna

Indicado para
pessoas que já 
tenham prática deste 
exercício

Serve para
alongar os glúteos

Equipamento 
necessário
nenhum; 
eventualmente, um 
tapete de ginástica

Partes do corpo 
envolvidas 
glúteos, anca, coxas, 
pernas e  braços

Principais músculos 
envolvidos 
abdutores, adutores, 
gémeos e glúteos

Este exercício implica assumir uma posição não natural e 
complexa. Se tiver dificuldade em realizá-lo, não force e opte 
por outro.

95  O contorcionista

CONSELHO

Se não conseguir 
agarrar a coxa ou 
o joelho com as 
mãos, experimente 
usar uma pequena 
toalha para o 
mesmo efeito. 
A intensidade do 
exercício aumenta 
quanto mais 
aproximar a perna 
do peito. Durante 
o alongamento, 
relaxe o tronco. 
Se notar 
dificuldades em 
manter a posição, 
é preferível não 
realizar este 
exercício.

Sente-se no chão com as pernas esticadas e as costas direitas. 
Flita a perna direita, aproxime-a da virilha e apoie bem o pé no 
chão. Rode os ombros e as costas para o lado direito, apoiando 
a mão direita no chão e mantendo o braço esticado. Posicione o 
braço esquerdo do lado de fora do joelho fletido, para aumentar 
a rotação. Mantenha esta posição durante 20 a 30 segundos e 
regresse à posição inicial de costas direitas e pernas esticadas. 
Proceda do mesmo modo para o outro lado. Repita a sequência três 
ou quatro vezes para cada lado.

Este alongamento destina-se a quem tem bastante prática de 
exercício físico. O grau de dificuldade pode aumentar se o pé da 
perna fletida for colocado sobre o joelho da outra perna. A rotação 
do tronco deve ser feita ao nível lombar, mantendo a anca estável.

96  O faquir II
Repetições: 4 ou 5 
para cada lado

Indicado para
todas as pessoas

Serve para
alongar os glúteos e os 
músculos das costas e 
melhorar a mobilidade 
das articulações 
da coluna lombar

Equipamento 
necessário
à partida, nenhum; 
quando muito, um 
tapete de ginástica

Partes do corpo 
envolvidas 
costas, glúteos, anca, 
coxas e pernas

Principais músculos 
envolvidos 
glúteos, lombares 
e abdominais

ATENÇÃO!

Este exercício é 
contraindicado 
para quem sofre de 
hérnias discais ou 
outras discopatias.

Exercícios de nível avançado • Flexibilidade100 EXERCÍCIOS PARA FICAR EM FORMA
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