
ATIVIDADE
FÍSICA

Exercícios regulares não apenas fazem com que o 
indivíduo viva mais, mas que viva melhor.

A chave para manter uma rotina de 
exercícios é respeitar os limites do 
corpo, focar em pequenas mudanças nos 
padrões da atividade e seguir no seu ritmo; 
se você estiver muito desmotivado, se 
exercitar com um parceiro pode ser mais 
estimulante, divertido e é bom ter alguém 
para dar incentivo e suporte ao longo do 
treino, tornando os exercícios prazerosos.
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Escolhendo o 
exercício “certo”
Escolher qual exercício irá se dedicar 
pode ser uma das decisões mais 
importantes durante o tratamento. 
Essa decisão deve levar em 
conta a probabilidade 
de atingir suas metas. 
Escolher um exercício que 
não seja compatível com as 
suas necessidades e interesses, 
pode levar ao desânimo e redução 
na quantidade de atividade realizada, 
dificultando os resultados além de 
aumentar os riscos de lesões.

O ideal é escolher um 
exercício de fácil acesso, 
podendo ser realizado nos 
momentos disponíveis, que 
seja do seu gosto, afinal, 
praticar uma atividade que 
não gosta pode levar à 
desistência ou desânimo. 
E por último, que não 
ultrapasse os limites 
do seu corpo.

Desenvolvendo metas
Uma meta fitness é simplesmente 
o resultado que a pessoa deseja
obter com o programa de exercícios.
Desenvolver essa meta envolve
identificar algum feito mensurável
que ela deseja em certo período.
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Frequência de exercício: 
o objetivo básico é acumular pelo
menos 150 minutos de atividade física
moderada por semana, para atingir
esse número, a recomendação é de que
realize exercícios em 5 ou 6 dias da
semana (a duração da atividade varia de
acordo com a disponibilidade)

Intensidade do exercício: 
é recomendado que a pessoa inicie 
a atividade com baixa intensidade e 
aumente moderadamente.

Tempo de exercício: 
a duração da atividade pode variar 
de 10 a 60 minutos, dependendo da 
disponibilidade e do físico da pessoa. 

Tipo de exercício: 
é necessário escolher um exercício 
que agrade, sendo essa a chave 
para manter o hábito.

Exemplo de FITT de baixa intensidade
F – 4 dias por semana
I – Baixa
T – 10 minutos de manhã e de noite
T – Subir escadas 
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