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Força, resistência e fl exibilidade

Aliar diversão ao exercício físico é a chave para não desistir. Facilite sua vida escolhendo um 

esporte ou atividade física da qual você goste. O próximo passo será melhorar o seu desempenho 

– seja lendo sobre o esporte escolhido, assistindo aulas em vídeo ou na academia.

Outros fatores importantes devem ser levados em conta ao escolher qual 

exercício você irá praticar. Que tipo de atividade é adequada à sua condição 

física atual? Em que horário você pretende praticar os exercícios? Conhece 

alguém que gostaria de praticar atividades físicas com você? Você prefere se 

exercitar com o uso de aparelhos ou com atividades ao ar livre?

Seja qual for a atividade escolhida, comece a praticá-la devagar e vá 

avançando aos poucos até alcançar os 20 minutos contínuos de treino, tempo 

ideal para a manutenção de um bom estado de saúde geral. Se o seu objetivo 

for perder peso, o ideal é que o treino seja de 45 minutos. Sempre converse 

com o seu médico antes de iniciar a prática de atividades físicas. Ele poderá 

fazer uma avaliação geral sobre sua condição e até orientar o tipo de exercício 

mais adequado para você.

Três áreas-chave

Os especialistas sugerem que os exercícios devem se concentrar em três 

áreas-chave: força, resistência e fl exibilidade.

Força: O treino de força – ou musculação – melhora a postura, reduz o 

risco de lesões nas costas e ajuda a manter a mobilidade. Um estudo revelou 

uma relação entre músculos fortes e níveis mais elevados de enzimas que 

combatem moléculas instáveis chamadas radicais livres. Ao longo do tempo, 

os radicais livres – liberados quando o organismo usa oxigênio – danifi cam as 

células, contribuindo para o aparecimento de diversas doenças crônicas. Neste 

estudo, as pessoas mais idosas que fi zeram sessões de treino com pesos três 

vezes por semana durante seis meses apresentavam menos lesões causadas 

pelos radicais livres do que as que não o faziam com regularidade.

Se utilizar pesos ou aparelhos específi cos para exercícios, certifi que-se de 

que está trabalhando os principais grupos musculares (dos braços, tórax, 

costas e pernas).

Força, resistência e fl exibilidade

Escolha o calçado certo!

Se você é do tipo que não costuma usar tênis, prepare-se para investir 

em um novo par quando iniciar suas atividades físicas. Usar calçados 

adequados à prática de cada esporte específi co evita o aparecimento 

de dores que poderiam abalar a sua determinação em praticar exer-

cícios físicos. Compre tênis confortáveis e com amortecimento de 

choque, suporte do arco plantar em espuma (a menos que você 

tenha o pé plano) e um espaço de 1,5 cm entre o dedão e a extre-

midade do tênis.

Se você é do tipo que não costuma usar tênis, prepare-se para investir 

em um novo par quando iniciar suas atividades físicas. Usar calçados 

adequados à prática de cada esporte específi co evita o aparecimento 

de dores que poderiam abalar a sua determinação em praticar exer-

cícios físicos. Compre tênis confortáveis e com amortecimento de 

choque, suporte do arco plantar em espuma (a menos que você 

tenha o pé plano) e um espaço de 1,5 cm entre o dedão e a extre-
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Força, resistência e flexibilidade

Comece com um peso mais leve e levante-o 8 vezes seguidas. Com o passar 

dos dias, vá aumentando progressivamente até alcançar 12 repetições. Para 

reforçar a musculação, acrescente mais peso e/ou mais repetições, em séries de 

8 a 12, sempre que o exercício começar a se tornar fácil. Veja na página XXX 

uma série de musculação que você pode fazer em casa.

Resistência: A capacidade de se exercitar sem se sentir exausto é desen-

volvida por meio de atividades aeróbicas, que incluem qualquer atividade que 

trabalhe os principais grupos musculares de forma ritmada e contínua 

durante um certo período. Uma simples caminhada de 20 minutos em passo 

acelerado já é um exercício aeróbico – com a vantagem adicional de fortalecer 

a estrutura corporal, incluindo a massa óssea.

Dançar, subir escadas e pular corda são exercícios que combinam a 

atividade aeróbica com os benefícios da força muscular. O ciclismo, o 

exercício em bicicleta ergométrica, a natação e o remo são atividades 

aeróbicas menos estimulantes no que se refere ao fortalecimento da estru-

tura corporal.Para fazer a manutenção da capacidade aeróbica, é aconselhável fazer de 

três a quatro sessões semanais de exercícios aeróbicos. Se o objetivo, 

porém, for a perda de peso, faça quatro ou mais sessões por semana, mas 

não se esqueça de reservar um dia na semana para o corpo descansar e se 

recuperar do esforço físico.

Hidrate-se!
O corpo perde muito 

líquido durante a prática 

de exercícios por meio 

da transpiração. Não 

espere sentir sede: beba 

água antes e durante as 

atividades para manter o 

corpo sempre hidratado.

VO
CÊ SA

B
IA?

Como se desenvolvem os músculos

Tonificação, ginástica localizada, treino de força e musculação são designa-

ções de exercícios que aumentam o volume dos músculos por meio do au-

mento das miofibrilas, os filamentos que formam as fibras musculares. Seja 

qual for o nome utilizado, esse tipo de exercício não só aumenta o tamanho 

dos músculos como ajuda a controlar o peso: como os músculos queimam 

calorias em ritmo mais rápido que as gorduras (mesmo em repouso), isso 

permite comer maior quantidade de alimentos saudáveis sem se preocupar 

tanto com os quilinhos a mais ou até perder peso com maior facilidade.
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Aliar diversão ao exercício físico é a chave para não desistir. 
Facilite sua vida escolhendo um 

esporte ou atividade física da qual você goste. O próximo passo será melhorar o seu desempenho 

– seja lendo sobre o esporte escolhido, assistin
do aulas em vídeo ou na academia.

Outros fatores importantes devem ser levados em conta ao escolher qual 

exercício você irá praticar. Que tipo de atividade é adequada à sua condição 

física atual? Em que horário você pretende praticar os exercícios? Conhece 

alguém que gostaria de praticar atividades físic
as com você? Você prefere se 

exercitar com o uso de aparelhos ou com atividades ao ar livre?

Seja qual for a atividade escolhida, comece a praticá-la devagar e vá 

avançando aos poucos até alcançar os 20 minutos contínuos de treino, tempo 

ideal para a manutenção de um bom estado de saúde geral. Se o seu objetivo 

for perder peso, o ideal é que o treino seja de 45 minutos. Sempre converse 

com o seu médico antes de iniciar a prática de atividades físic
as. Ele poderá 

fazer uma avaliação geral sobre sua condição e até orientar o tipo de exercício 

mais adequado para você.

Três áreas-chave

Os especialistas sugerem que os exercícios devem se concentrar em três 

áreas-chave: força, resistência e fl exibilidade.

Força: O treino de força – ou musculação – melhora a postura, reduz o 

risco de lesões nas costas e ajuda a manter a mobilidade. Um estudo revelou 

uma relação entre músculos fortes e níveis mais elevados de enzimas que 

combatem moléculas instáveis chamadas radicais livres. Ao longo do tempo, 

os radicais livres – liberados quando o organismo usa oxigênio – danifi cam as 

células, contribuindo para o aparecimento de diversas doenças crônicas. Neste 

estudo, as pessoas mais idosas que fi zeram sessões de treino com pesos três 

vezes por semana durante seis meses apresentavam menos lesões causadas 

pelos radicais livres do que as que não o faziam com regularidade.

Se utilizar pesos ou aparelhos específi cos para exercícios, certifi que-se de 

que está trabalhando os principais grupos musculares (dos braços, tórax, 

costas e pernas).

Força, resistência e fl exibilidade

Escolha o calçado certo!

Se você é do tipo que não costuma usar tênis, prepare-se para investir em um 

novo par quando iniciar suas atividades físicas. Usar calçados adequados à 

prática de cada esporte específi co evita o aparecimento de dores que pode-

riam abalar a sua determinação em praticar exercícios físicos. Compre tênis 

confortáveis e com amortecimento de choque, suporte do arco plantar em 

espuma (a menos que você tenha o pé plano) e um espaço de 1,5 cm 

entre o dedão e a extremidade do tênis.

Se você é do tipo que não costuma usar tênis, prepare-se para investir em um 

novo par quando iniciar suas atividades físicas. Usar calçados adequados à 

prática de cada esporte específi co evita o aparecimento de dores que pode-

riam abalar a sua determinação em praticar exercícios físicos. Compre tênis 

confortáveis e com amortecimento de choque, suporte do arco plantar em 
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Comece com um peso mais leve e levante-o 8 vezes seguidas. Com 

o passar dos dias, vá aumentando progressivamente até alcançar 12 

repetições. Para reforçar a musculação, acrescente mais peso e/ou 

mais repetições, em séries de 8 a 12, sempre que o exercício começar a 

se tornar fácil. Veja na página XXX uma série de musculação que você 

pode fazer em casa.

Resistência: A capacidade de se exercitar sem se sentir exausto é 

desenvolvida por meio de atividades aeróbicas, que incluem qual-

quer atividade que trabalhe os principais grupos musculares de 

forma ritmada e contínua durante um certo período. Uma simples 

caminhada de 20 minutos em passo acelerado já é um exercício 

aeróbico – com a vantagem adicional de fortalecer a estrutura corpo-

ral, incluindo a massa óssea.

Dançar, subir escadas e pular corda são exercícios que combinam 

a atividade aeróbica com os benefícios da força muscular. O ciclismo, 

o exercício em bicicleta ergométrica, a natação e o remo são ativida-

des aeróbicas menos estimulantes no que se refere ao fortalecimento 

da estrutura corporal.

Para fazer a manutenção da capacidade aeróbica, é aconselhá-

vel fazer de três a quatro sessões semanais de exercícios aeróbicos. 

Se o objetivo, porém, for a perda de peso, faça quatro ou mais 

sessões por semana, mas não se esqueça de reservar um dia na 

semana para o corpo descansar e se recuperar do esforço físico.

Flexibilidade: Para aumentar a mobilidade das suas articulações 

dentro dos limites normais, alongamento, ioga e natação são ativida-

des muito recomendadas. Também deve-se fazer o aquecimento e o 

retorno à calma, ou seja um “desaquecimento”, dos principais grupos 

musculares antes e depois de outros tipos de exercício. Os especialis-

tas recomendam que para aumentar a flexibilidade seja feito um 

alongamento suave durante 30 segundos e repeti-lo três vezes, respirando 

normalmente.

VOCÊ SABIA?

Nonnon nonon

Tonificação, ginástica locali-

zada, treino de força e muscu-

lação são designações de 

exercícios que aumentam o 

volume dos músculos por meio 

do aumento das miofibrilas, os 

filamentos que formam as 

fibras musculares. Seja qual 

for o nome utilizado, esse tipo 

de exercício não só aumenta o 

tamanho dos músculos como 

Hidrate-se!

O corpo perde muito 

líquido durante a 

prática de exercícios 

por meio da transpira-

ção. Não espere sentir 

sede: beba água antes e 

durante as atividades 

para manter o corpo 

sempre hidratado.

Exercite-se com segurança

Antes de iniciar os exercícios, tenha em mente quatro aspectos 

importantes:

• Concentre-se na execução. Faça movimentos controlados. 

Mantenha a posição de alongamento por no mínimo 15 

segundos, com o objetivo de alcançar os 30 segundos. Especia-

listas alertam que o alongamento contínuo por mais de 45 

segundos pode acabar resultando em lesões, portanto, não 

exagere. E nunca faça movimentos bruscos. 

• Respire corretamente. Procure evitar duas tendências equivo-

cadas: não dar atenção ao modo como respira e prender a 

respiração. Isso é especialmente importante para quem sofre de 

problemas cardíacos ou circulatórios e de hipertensão, pois 

sempre que se prende a respiração a pressão arterial sobe 
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