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Para um idoso, a atividade física regular é uma das coisas mais importantes que pode 
fazer para manter ou melhorar a sua saúde. Pode evitar muitos dos problemas de saúde 
que aparecem com a idade. Também ajuda os seus músculos a manterem-se mais 
fortes para que possa continuar a fazer o seu dia-a-dia sem se tornar dependente dos 
outros. Não fazer qualquer atividade física pode ser muito negativo, não importa a sua 
idade ou condição de saúde. Tenha em mente que alguma atividade física é melhor do 
que nenhuma. Se você estiver com 65 anos de idade ou for mais velho, estiver 
geralmente em forma, e não tiver limitado por condições de saúde, pode seguir as 
diretrizes listadas abaixo.

Para benefícios importantes à saúde os idosos precisam de pelo menos duas horas e 
trinta minutos (150 minutos) de atividade aeróbia de intensidade moderada (ou seja, 
caminhada rápida) a cada semana. E ainda atividades de fortalecimento muscular em 
2 ou mais dias da semana que trabalhem todos os principais grupos musculares 
(pernas, coxas, costas, abdómen, tórax, ombros e braços).

OU

Uma hora e quinze minutos (75 minutos) de atividade de intensidade vigorosa aeróbio 
(ou seja, jogging ou corrida) a cada semana, mais atividades de fortalecimento 
muscular em 2 ou mais dias da semana que trabalhem todos os principais grupos 
musculares (pernas, coxas, costas, abdómen, tórax, ombros e braços).
Sabemos que 150 minutos por semana soa a muito tempo, mas não tem que fazer tudo 

de uma vez. Não só é melhor estender a sua atividade 
durante a semana, mas também pode reparti-la em 

pedaços de tempo menores durante o dia. Contanto 
que você esteja a fazer a sua atividade com um 
esforço moderado ou vigoroso de pelo menos 10 
minutos a uma hora.
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Não inicie a sua atividade física sem consultar o seu Médico.


