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Antes de começar… 

Aconselhe-se com o 

seu médico. 

Escolha uma atividade. 

Convide um amigo, familiar ou colega. 

Estabeleça um plano. 

Como começar? 

Aumente as atividades do dia-a-dia. 

Comece devagar e aumento 

o ritmo gradualmente.  

A regularidade é fundamental.  

Quanto tempo? 

2h30min exercício aeróbio 

de intensidade moderada 

por semana 

Exercícios de fortalecimento 

muscular  2x por semana 

Não se esqueça! 

 Use roupa confortável. 

 Proteja-se do sol.  

 Faça sempre hidratação 

adequada. 

 Evite frio/calor intenso. 

 
Dicas para não desistir 

 Varie de desporto que pratica. 

 Escolha exercícios acessíveis. 

 Opte por jogos de equipa. 

 Faça o exercício acompanhado.  

Dia Mundial do  

Idoso 
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Atividade física vs Exercício físico 

Atividade física: qualquer movimento produzido 

pelos músculos e que tenha como resultado um 

aumento do metabolismo basal. 

Exercício físico: é um subgrupo da atividade física 

que é planeado, estruturado e repetido, tendo como 

objetivo promover e manter a condição física.  

 Morte prematura  

 HTA 

 Diabetes 

 Obesidade 

 Osteoporose 

 Ataque cardíaco 

 Depressão 

 Cancro 

Exercício aeróbio 

Fortalecimento muscular 

Alongamentos 

Atividades físicas diárias 

 Limpe a casa.  

 Utilize as escadas em vez do elevador. 

 Deixe o carro em casa ou esta-

cione longe, e vá a pé. 

 Trate do seu jardim. 

 Brinque com os netos.  

Dificuldade moderada: 

◦ Nadar  

◦ Pedalar  

◦ Andar rapidamente em 

superfície plana  

◦ Fazer limpeza doméstica  

◦ Jogar golfe a pé  

◦ Jogar ténis aos pares  

◦ Jogar voleibol  

◦ Remar  

◦ Dançar 

2x/semana  
8 a 10 exercícios diferentes – 10x cada 

Após cada treino, 10min 
Cada movimento 10-30seg, 3-5x 

30min/dia, pelo menos 5 dias/semana 

 Ajuda a controlar a hipertensão, 

colesterol, diabetes, etc. 

 Melhora a função respiratória. 

 Aumenta massa muscular, fortalece os 

ossos, aumenta resistência, força e 

mobilidade.   

 Ajuda a prevenir quedas. 

 Sensação de bem-estar e conforto 

gerais. 

Benefícios do exercício físico 

Sedentarismo 

Exemplos  

Exemplos  


