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Atividade
física
Uma vida mais ativa faz você se sentir melhor e mais
saudável em qualquer idade. O segredo para isso é
encontrar uma atividade que você goste e se sinta bem
fazendo. Por exemplo: quem tem medo de água não deve
começar optando por natação ou hidroginástica. Assim,
você vai ter que vencer 2 obstáculos ao mesmo tempo: 
o medo e o sedentarismo.
Exercícios de leves a moderados, aqueles em que 
se consegue conversar durante a prática, são seguros
para a maioria das pessoas. Porém, é sempre bom
procurar um profissional da saúde antes de começar,
principalmente se você tem problemas crônicos
de saúde, como hipertensão, diabetes, artrose, 
angina pectoris ou mais de 65 anos.

Mesmo pessoas com limitações para a prática de atividade
física devem ser estimuladas a cooperar nos exercícios
diários. Lembre-se, as mudanças de hábitos nem sempre
são fáceis, mas podem fazer a diferença:

• Manter a autonomia no autocuidado.

• Diminuir certos tipos de câncer.

• Melhorar a qualidade de vida.

• Retardar quadros demenciais.

• Controlar algumas doenças crônicas,

• Reduzir estresse, ansiedade e depressão.

como hipertensão, diabetes e obesidade.

• Melhorar a qualidade do sono.

• Diminuir dores crônicas.

Considera-se como atividade física todo
movimento muscular acima do repouso.
Andar, varrer a casa, passear com o cachorro
e lavar o carro estão entre os exemplos. Já
os exercícios são atividades programadas e
planejadas com um objetivo a ser alcançado.

Para uma pessoa ser considerada ativa e não
sedentária, é preciso manter 150 minutos de atividade
física por semana, podendo ser:
• Contínua: 30 minutos seguidos, 5 vezes por semana.
• Acumulada: 2 vezes de 15 minutos ou 3 vezes de 10
minutos por dia.

Existem três grupos de exercícios. 
O ideal é integrar esses grupos no seu dia a dia.

1. Condicionamento físico (exercícios aeróbicos): 
melhora o funcionamento do seu coração, dos pulmões e a
circulação. Atividades contínuas, como andar, correr, nadar,
dançar, pedalar, que aceleram o coração e a respiração.
2. Força e equilíbrio (exercícios resistidos): diminuem 
a perda muscular e previnem a osteoporose. Exercícios 
com pesos, elásticos, musculação.
3. Flexibilidade: alongamento e algumas práticas 
corporais chinesas.

Dicas para deixar de ser sedentário:
1 . Não precisa estar em forma para começar. Nunca é tarde para isso.
2. Procure companhia para realizar suas atividades.
3. Torne a atividade física parte da sua vida, como comer e
 dormir.
• Use escada em vez de elevador ou escada rolante.
• Brinque com seus filhos ou netos.
• Estacione seu carro mais longe para ir ao trabalho, desça d
 o ônibus um ou dois
pontos antes do lugar para onde vai, etc.
4. Aumente sua atividade de forma lenta e gradual, respeitando seus limites até
alcançar seu objetivo. Dê pequenos passos, mas procure mantê-los ao longo do
tempo.
5. Planeje horários específicos para seus exercícios, evitando períodos muito
quentes ou muito frios ou com muito trânsito (se for caminhar ou correr na rua).
6. Escolha uma atividade que seja prazerosa e possível.
7. Se você é cuidador de um familiar, lembre-se de que precisa se cuidar
para continuar cuidando. Faça uma pequena parada de 10 minutos para uma
caminhada, coloque sua música favorita e dance. Isso pode ajudar seu corpo e
sua mente.
8. Se você consegue cantar fazendo exercício, pode aumentar
a intensidade; se não consegue falar confortavelmente, pode
estar se exercitando acima da sua capacidade.
9. Use roupas e calçados confortáveis.
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