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A atividade física é um meio de 
prevenção de doenças e uma das 
melhores formas de promover a 
saúde de uma população. 

A atividade física e os desportos 
saudáveis são essenciais para a nossa 
saúde e bem-estar. Constituem um dos 
pilares para um estilo de vida saudável, a 
par de alimentação saudável, vida sem 
tabaco e evitar outras 
substâncias perigosas para a saúde. A 
prática regular de atividade física e o 
desporto beneficiam, física, social 
e mentalmente, toda a população, 
homens ou mulheres de todas as idades, 
incluindo pessoas com incapacidades. 

Quais são os benefícios da atividade 
física? 

A atividade física reduz o risco de 
doenças cardiovasculares, de alguns 
cancros e de diabetes tipo 2. Estes 
benefícios são mediados por muitos 
mecanismos: em geral, consegue-se 
através da melhoria do metabolismo da 
glicose, da redução das gorduras e da 
diminuição da tensão arterial. 
A participação em atividades físicas pode 
melhorar o sistema músculo-esquelético, 
o controle do peso corporal e reduzir os 
sintomas de depressão. 

Vantagens da atividade física regular 

 Reduz o risco de morte 
prematura;  

 Reduz o risco de morte por 
doenças cardíacas ou AVC, que 
são responsáveis por 1/3 de 
todas as causas de morte; 

 Reduz o risco de vir a 
desenvolver doenças cardíacas, 
cancro do cólon e diabetes tipo 
2;  

 Ajuda a prevenir/reduzir a 
hipertensão, que afeta 1/5 da 
população adulta mundial; 

 Ajuda a controlar o peso e 
diminui o risco de se tornar 
obeso; 

 Ajuda a prevenir/reduzir a 
osteoporose, reduzindo o risco 
de fratura do colo do fémur nas 
mulheres; 

 Reduz o risco de desenvolver 
dores lombares, pode ajudar o 
tratamento de situações 
dolorosas, nomeadamente dores 
lombares e dores nos joelhos; 

 Ajuda o crescimento e 
manutenção de ossos, músculos 
e articulações saudáveis;  

 Promove o bem-estar 
psicológico, reduz o stress, 
ansiedade e depressão; 

 Ajuda a prevenir e controlar 
comportamentos de risco 
(tabagismo, alcoolismo, 
toxicofilias, alimentação não 
saudável e violência), 
especialmente em crianças e 
adolescentes. 

Qual a quantidade de exercício físico 
que é necessária para melhorar e 
manter a saúde? 

Os benefícios para a saúde geralmente 
são obtidos através de, pelo menos, 30 
minutos de atividade física cumulativa 
moderada, todos os dias. Este nível de 
atividade pode ser atingido diariamente 
através de atividades físicas agradáveis e 
de movimentos do corpo no dia a dia, tais 
como caminhar para o local de trabalho, 
subir escadas, jardinagem, dançar e 
muitos outros desportos recreativos.  
Benefícios adicionais podem ser obtidos 
através de atividade física diária 
moderada de longa duração: 

 Crianças e adolescentes 
necessitam de 20 minutos 
adicionais de atividade física 
vigorosa, três vezes por 
semana; 

 O controle do peso requer pelo 
menos 60 minutos diários de 
atividade física 
vigorosa/moderada. 

 

NEWSLETTER 

BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA 
by  Min. Saúde_ 24.08.2007  

Este é um espaço de encontro mensal 
entre os aficionados pelo desporto e 
saúde. 

“Defina as suas metas como 
objetivos elevados e não pare até 
chegar lá – Bo Jackson” 

Porque o mais importante é 
estabelecer objetivos inspiradores e 
desafiadores. Todos nós 
necessitamos de orientar a nossa 
energia e vontade face a algo que 
puxe por nós e permita colocar à 
prova as nossas capacidades e 
habilidades. Colocando uma pitada de 
persistência e tenacidade nos 
ingredientes do treino, assegura-nos o 
apetite para um esforço continuo até 
ao alcance do objetivo último. 
Continue e seja persistente, os 
resultados estão a caminho. 
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EXAMES MÉDICOS? PARA QUEM E 
QUANDO? 

Quem é que precisa fazer exame 

médico antes de começar a fazer 

exercício físico? É necessário fazer 

exames médicos para jogar futebol? Por 

que é importante fazer exame médico 

antes de começar a praticar algum 

desporto? 

Fazer um check-up desportivo antes de 

iniciar a prática de qualquer desporto 

ou atividade física é de suma 

importância para quem quer evitar 

possíveis problemas com a saúde. 

Os resultados desses exames, 

principalmente o do ECG, que avalia o 

coração, servem não só para admitir o 

indivíduo para a prática desportiva, 

como também para fornecer condições 

ao profissional especializado em 

educação física de planificar os treinos 

individuais com segurança.  

Por isso, é sempre bom consultar um 

cardiologista, de preferência 

especializado em medicina desportiva, 

para fazer todos os exames necessários, 

como o ECG Esforço, principalmente 

pessoas que já passaram dos 40 anos. 

Quanto mais específico for o treino 

melhor será o resultado, e as hipóteses 

de se obter maiores ganhos num prazo 

de tempo menor aumentarão, pois os 

limites do organismo estarão sendo 

respeitados. 

É importante saber, que os exames 

médicos são uma forma de prevenção,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pois é feito uma espécie de 

rastreio para descobrir qualquer possível 

alteração que possa limitar a prática da 

atividade física, seja ela exercício ou 

desporto. 

O exercício em si não mata ninguém, 

mas se houver alguma doença 

escondida, o esforço pode dispará-la e as 

consequências serão imprevisíveis. 
 

QUEM É OBRIGADO A 
REALIZAR: 

a) Praticantes desportivos inscritos 
no regime de alto rendimento; 

b) Praticantes desportivos filiados, ou que 

se pretendam filiar, em federações 
dotadas de utilidade pública desportiva; 

c) Árbitros, juízes e cronometristas 

filiados, ou que se pretendam filiar, em 
federações dotadas de utilidade pública 
desportiva. 

 

ONDE DEVE SER REALIZADO:  

 
Pode ser realizado por qualquer médico 
mediante o preenchimento de impresso 
próprio para realização do exame. Não é 
exigida especialização ou uma particular 
qualificação médica para a realização do 
exame de avaliação médico-desportiva 
geral, excetuando os casos seguintes: 
 
1. Praticantes inscritos no regime de alto 
rendimento;  
 

2. Nos casos em que se mostre 

justificado o aconselhamento médico-
desportivo face a contraindicações 
relativamente à modalidade que 
pretendem praticar;  

3.  No caso de sobreclassificação de um 

praticante desportivo para além do 
escalão imediatamente superior ao 

correspondente à sua idade. 

QUANDO DEVE SER 

REALIZADO:  

O exame de avaliação médico-desportivo 
tem  validade anual, devendo ser 
realizado no momento da primeira 
inscrição dos agentes desportivos nas 
federações desportivas e ser renovado 
apenas no mês correspondente à data de 
aniversário do seu titular. 
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DICAS NUTRICIONAIS 

 

Consumo de Líquidos na Nutrição 
Desportiva 
Todos os dias precisamos substituir cerca de 
dois litros de líquidos para equilibrar as 
perdas do corpo em geral - mesmo sem a 
perda de suor durante o treino desportivo ser 
tido em consideração. Se necessitamos de 
dois litros todos os dias, imagine o que será 
necessário durante um esforço intenso, para 
manter uma boa nutrição desportiva. Quando 
o corpo aquece, a produção de suor ajuda a 
reduzir a temperatura. A taxa de suor pode 
varia entre indivíduos, e aumenta com um 
maior esforço e em ambientes mais quentes. 
Pense no seu corpo como um carro com um 
radiador, se não mantiver o radiador cheio de 
líquido, o carro aquece em demasia e vai-se 
estragar. O mesmo acontece com o seu 
corpo, caso não fique bem hidratado. Há uma 
redução gradual no desempenho físico e 
mental e aumenta o grau de desidratação. Os 
líquidos e bebidas são importantes para as 
suas estratégias de competição, por isso é 
uma boa prática nutricional começar a 
desenvolver bons hábitos de consumo de 
líquidos. A sorte - ou mesmo a sede - não 
chega para formar um plano sustentado para 
uma boa hidratação. Para uma boa nutrição 
desportiva, é fundamental ser organizado e 
beber bastante líquidos durante o dia. 

SAIBA QUE? 
 

Andar contra o vento, na água, ou com 
peso queima cerca de mais 50 calorias do 
que andar sem resistência. 

DATAS COMEMORATIVAS 

01/01 - Dia de Ano Novo 
01/01 - Dia Mundial da Paz 
04/01 - Dia Mundial do Braille 
08/01 - Dia Mundial da Alfabetização 
23/01 - Dia Mundial da Liberdade 

 

 

 

Anda o mais que puderes 
by  Sportlife 

Quando andamos estamos a melhorar a condição física, a trabalhar o nosso coração, a 

contribuir para a perda de peso, a fortalecer os músculos, a reduzir a tensão arterial e 

todos os riscos associados às  doenças do excesso de peso, uma das grandes 

patologias deste século nos países desenvolvidos. Mas mesmo que começa a andar 

deve aumentar gradualmente a distância e o tempo da caminhada, aquecer e retornar à 

calma, fazer alongamentos, etc. A caminhada pode ser um treino como qualquer outro e 

por isso deve seguir uma técnica: procurar manter os ombros em linha reta (dobra o 

cotovelo em 90 graus e inicia todo o movimento a partir dos ombros) e não deixes o 

corpo rodar na cintura. 

Hidrata antes e depois do treino, procura variar o piso e alternar subidas e descidas 

para ir estimulando outro tipo de músculos e motivando a tua mente e o teu corpo para 

continuarem… lembra-te que mais importante do que o tipo de treino, é que andes todos 

os dias de forma contínua. 
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DICAS DE SAÚDE 

O que fazer para dormir bem? 

As regras básicas são uma alimentação 
leve à noite, de preferência acompanhada 
por uma chavena de chá de ervas 
calmantes, como camomila. Está provado 
que os nossos sentidos passam 
informação ao cérebro que podem 
proporcionar um relaxamento mais eficaz. 
Música e luzes suaves são maneiras de 
transmitir a desaceleração do ritmo diário, 
trazendo um sono mais tranquilo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Pontos na tua Imunidade  

O inverno ainda não acabou e já estiveste mais de uma semana doente. 
Reforça as tuas defesas, verifica se cumpres estes 5 passos. 
Evita dietas restritivas. Se queres emagrece aposta em queimar mais 

calorias, procura não comer de menos e não restrinjas alimentos 
importantes durante demasiado tempo. Mantém hábitos alimentares 
saudáveis e aposta forte nas hortaliças frescas e nas frutas vermelhas como 
framboesas, amoras e mirtilos. 
Antibióticos naturais. Bebe uma infusão de gengibre logo de manhã e 

utiliza pelo menos 3 dentes de alho por dia na confeção das tuas refeições. 
Moderação. O álcool é um dos principais  supressores da imunidade por 

isso se gostas de conviver com os teus amigos num jantar ou num petisco, 
não consumas mais de 1 a 2 copos de vinho ou 1 a 2 cervejas. 
Cria uma barreira forte. A flora intestinal é a tua principal barreira à entrada 

de patogénicos. Consome 1 iogurte por dia e suplementa-te com probióticos 
depois de uma terapia com antibióticos da farmácia. 
Tudo em excesso faz mal. Se os teus treinos se tornaram uma obsessão, 

se treinas doente, o teu progresso já não é o mesmo nem a motivação, 
pondera diminuir o volume de treino. 

VISITE-NOS REGULARMENTE 
NO FACEBOOK 

ACADEMIA 

ESTÁDIO ALBANO TOMÉ FETEIRA 

RUA DE LEIRIA, Nº 47  

2430-773VIEIRA DE LEIRIA  

TELF 244695027/ 912533660 

QUER RECEBER A NEWSLETTER DESAFIOS DA 
IDADE? 

Envie-nos o seu endereço de e-mail para 
desafiosdaidade.geral@gmail.com 

E receba mensalmente gratuitamente a sua Newsletter 

 

VENHA  

Experimentar 

GRATUITAMENTE! 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:  

 

2ª A 6ª           15H00 ÀS 21H30 

2ª,3ª, 5ªE 6º     10H00 ÀS 13H00 

SÁBADO            10H00 ÀS 13H00 

 E       16H00 ÀS 19H00 
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