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As doenças crónicas não transmissíveis, como o cancro, doenças cardiovasculares, 

diabetes tipo 2, doenças osteoarticulares e doença mental, são a principal causa de 

incapacidade e perda de qualidade de vida, sobretudo nos países desenvolvidos. Para 

prevenir estas doenças, recomenda-se um estilo de vida saudável que inclua a prática 

de atividade física regular.  

 

E se o seu médico lhe receitasse caminhadas diárias? 

 

Vários estudos têm mostrado que a prática regular de exercício 

físico está intimamente relacionada com a redução significativa 

da doença e mortalidade cardiovasculares. Além disso, o exercício físico tem sido     

utilizado como complemento do tratamento farmacológico (com medicamentos). O 

exercício físico leva a descidas na pressão arterial, nos níveis de gorduras, no peso e 

melhoria no controlo da glicose (“açúcares”). Para obtenção dos benefícios descritos, 

as recomendações internacionais determinam que se realizem, no mínimo, 30 minutos 

de exercício diário (que pode ser uma simples caminhada) durante 4 ou mais dias por 

semana. 

A consulta médica prévia é fundamental no caso dos doentes com fatores de risco 

cardiovascular. 

Para a realização de uma prescrição segura por parte do médico, é necessário        

conhecer os problemas de saúde do doente, a sua medicação habitual, os seus      

hábitos alimentares e estilos de vida.  

 

Tenho artroses, posso fazer exercício? 

 

A prática regular de exercício físico alivia a dor dos ossos e articulações, melhora a  

mobilidade das articulações e previne as alterações observadas a nível da cartilagem, 

ligamentos e músculos. Para o efeito, são recomendados exercícios de intensidade  

moderada, com uma duração mínima de 30 minutos por dia, cerca de 3-4 vezes por 

semana. Entre as várias modalidades aconselhadas, salientam-se a natação, andar de 

bicicleta, exercícios de baixo impacto (como a caminhada ou hidroginástica) e/ou 

treinos de fortalecimento muscular utilizando pequenos pesos com longas repetições. 
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Exercício físico dá saúde e faz sorrir... 

Apoio: 

EDITORIAL 

 

 

 

 

 

A Organização Mundial 

de Saúde estima que o 

sedentarismo seja       

responsável por cerca 

de dois milhões de     

mortes por ano, a nível 

mundial. 

 

Portugal é o país da   

Europa com maior taxa 

de sedentarismo. 

 

Cerca de 60 a 80% da 

população mundial não 

é suficientemente ativa 

para obter benefícios na 

saúde. 

 

Vamos mudar isso este 

mês? 

Exercício 

Físico 
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Email:  

acesportoocidental 
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Tenho “ossos fracos”, posso fazer exercício? 

O exercício físico é apontado por muitos estudos como 

sendo importante também no ganho e manutenção da 

massa óssea, tendo um efeito positivo na osteoporose, 

através do aumento da massa muscular, da massa   ós-

sea, do equilíbrio e da diminuição do risco de fraturas. 

Relativamente ao tipo de exercício para a osteoporose, 

aconselham-se treinos de sustentação do peso do cor-

po, treinos de força e de flexibilidade. Destes são alguns 

exemplos: a marcha rápida, a prática de dança, uso de 

pesos livres/elásticos ou Pilates/Body-balance. 

E em doenças como a depressão? 

Tem sido mostrada a importância da atividade física na 

saúde mental, principalmente na depressão. Já dizia o  

ditado “Mente sã em corpo são”... São várias as           

vantagens, desde a sensação de bem-estar no imediato 

até ganhos a nível de imagem corporal, confiança,   

autoestima e humor. Há ainda a vantagem da interação 

social, forte aliada no tratamento da depressão. O   

exercício deve ser iniciado lentamente e de forma     

gradual até atingir intensidade moderada. As modalida-

des mais aceites são as de fácil realização, promovendo 

controlo da respiração e concentração (Tai chi, Yoga e 

Pilates). Uma atividade exigente e vigorosa não está  

recomendada. Aconselha-se a prática de exercício 3 

vezes por semana, com  45-60 minutos de duração,   

durante, pelo menos, 10 a 14 semanas consecutivas. 

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Porto Ocidental está a organizar um 

Ciclo de Conferências   destinado à comunidade, sob o lema “Saúde + Arte”. 
 

As conferências têm uma periodicidade mensal, de novembro de 2012 a maio de 

2013, e decorrem no auditório da Biblioteca Almeida Garrett.  

Os temas a tratar são diversos: Cuidados de Saúde Primários em Portugal,               

alimentação, dor, saúde oral, cancro, saúde mental, doenças cardiovasculares. 
 

A próxima conferência será intitulada “Vencer o Cancro” e contará com a              

participação da Lúcia Gonçalves (jornalista, SIC), Dr. Moreira Pinto (Diretor do Serviço 

de Oncologia Médica do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho), Dr. Sollari 

Allegro (Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Porto) e 

Enf. Manuela Mendes (Coordenadora da UCC Baixa do Porto) e decorrerá no próximo 

dia 12 de março, pelas 21 horas, na Biblioteca Almeida Garrett (Jardins do Palácio de 

Cristal). 
 

Haverá também uma exposição de trabalhos realizados por utentes do Centro de Dia 

da Liga Portuguesa Contra o Cancro. 

Contamos com a sua presença!  

Se pretende ter uma vida 

saudável, seja mais ativo:  

Que tal ir a pé para o local 

de trabalho? Ou se usa    

transportes públicos, pode 

sair uma ou duas paragens 

mais cedo e andar a pé.  

Experimente utilizar as        

escadas em vez do elevador, 

passear com o cão, andar de 

bicicleta ou realizar outra    

atividade física que seja do 

seu agrado (ficar no sofá a        

pressionar os botões do      

comando não conta!). 

 

 

O exercício físico é benéfi-

co quando é efetuado de 

forma regular, moderada e 

gradual. 

Consulte o médico antes de 

iniciar um programa de  

treino e escolha uma      

at ividade que possa       

praticar com prazer.  

Biblioteca Almeida Garrett 

(Jardins do Palácio de Cristal) 

 

12 de março de 2013 

21h 

 

Exposição  

Conferência “Vencer o 

Cancro” 

 

Entrada livre 
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