
SERVIÇO DE MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO 

Para todos os grupos etários:  

os benefícios da prática regular de actividade física, 
e de ser fisicamente activo, são superiores aos ris-
cos! 

A prática de 150 minutos semanais de actividade 
física com intensidade moderada, raramente compli-
ca com lesões musculo-esqueléticas. 

 

Para evitar lesões e riscos cardíacos, é importante o 
início da prática de atividade física com intensidade 
baixa e com precaução. Deve haver aumento pro-
gressivo de intensidade até aos níveis recomenda-
dos. 

 

Segundo dados apresentados em 2016 pela Direc-
ção Geral de Saúde2, estima-se que 15-20% dos 
adultos portugueses já realiza mais de 150 minutos 
de atividade física moderada ou vigorosa por sema-
na. 

 

Independentemente de cumprir a prática de exercí-
cio físico regular, o sedentarismo pode contribuir 
para o risco de desenvolver doenças cardiovascula-
res e diabetes mellitus.3 Por isso, é importante que 
evite períodos prolongados sentado ou deitado. A 
cada 60 minutos sentado, levante-se e alongue du-
rante 6 minutos! 

 

Pense no exercício físico como uma 

OPORTUNIDADE DE MELHORAR A SUA SAÚDE, não 
como uma perda de tempo! 

Seja ativo 
 
 
DI.0338/ E.MFR/ versão 01/ 13-03-2019/ Recomendações Gerais para a prática 
de exercício físico/ Pág.1 de 2 
H.F.F./ U.C.I. Mod. 7/ MFR/ Março 2019  

RECOMENDAÇÕES GERAIS  

PARA A PRÁTICA  

DE EXERCÍCIO FÍSICO 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), a inatividade física, tal como a hipertensão 
arterial, o uso de tabaco e a hiperglicémia, foi 
identificada como um dos principais factores de 
risco para a mortalidade global. 

 

Sabe-se que a prática regular de EXERCÍCIO FÍSI-
CO é essencial para o controlo de peso e reduz o 
risco de desenvolver várias patologias, tais como: 

Doença coronária e acidente vascular cerebral 
(AVC); 

Diabetes mellitus;  

Hipertensão arterial;  

Cancro do cólon e da mama; 

Depressão. 

 

Em 2010, a OMS estabeleceu guidelines para a 
prática de exercício físico.1 

 

Pretendia esclarecer, orientar e incentivar a po-
pulação de todas as idades para a prática ade-
quada de exercício físico para que se obtenham 
benefícios na saúde. 

 

 

 

 

 

1.WHO. Global recommendations on physical activity for health. 
Geneva: World Health Organization; 2010  

2. DGS. Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física; 
2016 

3. "Sedentary Behavior And Cardiovascular Morbidity And Mortali-
ty: A Science Advisory From The American Heart Association". Vol 
134, no. 13, 2016, pp. e262-e279. 

INFORMAÇÃO PARA O UTENTE E FAMÍLIA  
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE  



Crianças e jovens dos 5 aos 17 anos: 

Todos os jovens e crianças devem ser 

 fisicamente ativos! 

 

A atividade física neste grupo etário consiste em: 
Brincar, jogar; 
Praticar desportos; 
Deslocar-se a pé ou de bicicleta 
para escola ou para casa dos ami-
gos; 
Educação física. 
 
Em família, na escola, em comunidade! O impor-
tante é participar em várias atividades que sejam 
divertidas e adequadas aos interesses e capaci-
dades da criança ou jovem. 
 
Porquê? Estão comprovados benefícios em: 
Capacidade cardio-respiratória e muscular; 
Saúde óssea; 
Marcadores de saúde cardiovascular e metabóli-
ca; 
Sintomas de ansiedade e depressão. 
 
Estas são as recomendações da OMS: 
Acumular, no mínimo, 60 minutos de prática 
diária de exercício físico (de intensidade modera-
da a vigorosa).  
A maior parte do exercício deverá ser aérobio 
(p.e. correr, nadar, jogos de equipa; andar de bi-
cicleta); 
Exercícios de maior intensidade 
deverão ser incluídos, particular-
mente os que fortaleçam múscu-
lo e osso (p.e. saltar, paredes de 
escalada adaptadas à idade com 
medidas de segurança e supervisão) pelo menos 
3 vezes por semana. 

Para os mais inativos, sugere-se iniciar devagar 
(p.e. 30 minutos por dia) e aumentar progressiva-
mente até atingir o nível de exercício recomenda-
do. 

 

Adultos dos 18 aos 64 anos: 

 

Por vezes, os adultos deste grupo etário não 
apresentam muito tempo livre, mas a atividade 
física pode estar incluída nas deslocações para o 
trabalho (p.e. caminhada ou bicicleta), nas ativi-
dades em família, jogos recreativos (p.e. jogar 
futebol, basquetebol com amigos). Sempre que 
possível a prática regular de des-
porto ou esquema de exercício físi-
co planeado é recomendada.  

 

Tal como nas crianças e jovens, a 
prática regular de exercício físico: 

Melhora a capacidade cardio-respiratória e mus-
cular, bem como a saúde óssea; 

Reduz o risco de doenças cardiovasculares, dia-
betes, hipertensão arterial, obesidade e de ou-
tras doenças crónicas; 

Melhora e previne ansiedade e depressão. 

 

Assim, recomenda-se:  

Acumular a prática semanal de exercício físico 
aeróbio durante, pelo menos, 150 minutos (p.e. 

30 min. 5 vezes/semana ou 50 
min. 3 vezes/ semana) com inten-
sidade moderada ou 75 minutos 
com intensidade vigorosa, ou en-
tão a combinação  de ambas as 
intensidades;  

A atividade aeróbia deve ser executada por 
períodos mínimos de 10 minutos de dura-
ção; 

Para maiores benefícios, os adultos devem 
aumentar a duração do exercício; 

Exercícios de fortalecimento muscular de-
vem incluir o treino progressivo dos maiores 
grupos muscular em, pelo menos, dois dias 
por semana. 

 

Adultos com mais de 65 anos: 

 

Sugere-se que a prática de activi-
dade física esteja associada a ac-
tividades recreativas, nas deslo-
cações (p.e. caminhada ou ciclis-
mo), no trabalho (se for o caso), 
nas tarefas domésticas ou famili-
ares, desporto ou exercício físico planeado, 
em contexto diário, familiar ou de atividades 
de comunidade.  

 

Os benefícios da prática regular de atividade 
física são os mesmos descritos para os res-
tantes adultos e acresce ain-
da uma influência positiva 
sobre a cognição (p.e. me-
mória, atenção, raciocínio). 

 

Sempre que for possível e seguro pelo esta-
do geral de saúde, as recomendações são 
iguais às previamente descritas para os adul-
tos mais jovens, adicionando-se ainda: 

Treino de equilíbrio e de prevenção de que-
das em pelo menos 3 dias por semana, nas 
pessoas com dificuldades na marcha (p.e. Tai 
Chi, Pilates, Yoga). 


