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Atualmente um dos maiores problemas de saúde pública é o 
sedentarismo. A falta de uma atividade física constante 
associada a ingestão de alimentos calóricos são a causa de 
inúmeras doenças. Já se sabe que o sedentarismo traz vários 
problemas a saúde, dentre os quais destacam-se apatia, perda 
de força explosiva, flexibilidade, agilidade, além de  problemas 
cardiovasculares e diminuição da quantidade máxima de 
oxigênio consumido, assim como gerar problemas sociais, como 
dificuldade de relacionamento com as pessoas, isolamento, 
desinteresse, estresse, etc. 

Levanta e anda

Muitas pessoas justificam a inatividade por não verem e sentirem 
imediatamente os resultados da atividade física, e é esse 
imediatismo das pessoas que acaba dificultando o início da 
prática de atividade física. Mas exercitar-se é muito mais do que 
valorizar a cultura corporal, é investir em saúde, observando que 
os melhores resultados não são os imediatos e sim aqueles 
conquistados gradativamente, ao longo do tempo através de uma 
prática regular.

Utiize o leitor de 
QR code do seu 
celular e veja este 
vídeo de Marcio 
Atal la sobre a 
importância da 
atividade física

Utiize o leitor de 
QR code do seu 
celular e veja este 
v ídeo  7  D icas 
para Manter  a 
Atividade Física 
na Rotina

Utiize o leitor de 
QR code do seu 
celular e veja este 
v í d e o  d o  D R 
Drauzio Varela 
sobre atividade 
física



Em todos os tempos, da pré-história até hoje, todas as 
atividades humanas dependem do movimento. O 
homem evoluiu correndo atrás de comida e correndo 
para não virar comida.  Os homens da caverna 
utilizavam a força, a velocidade e a resistência para as 
suas sobrevivências. Realizavam longas caminhadas, 
lutavam, corriam, nadavam, arremessavam objetos e 
tinham como principal fonte econômica a caça, a pesca 
e a coleta. 

Utiize o leitor de 
QR code do seu 
celular e veja 
este vídeo sobre 
a  h is tó r ia  da 
educação  física

Se não correr,
o bicho pega



Os chineses têm uma 
cultura muito voltada à 
saúde. Eles  se 
preocupam com os 
hábitos higiênicos, com 
a postura correta, com a 
ginástica curativa, com 
a massagem e com a 
prática dos exercícios 
físicos, que 
consideravam de vital 
importância .

Os hindus tinham como 
prática principal a Yoga, que 
trabalhava bastante a 
respiração, a qual não estava 
voltada só para o físico, mas 
também para o intelectual, o 
emocional e o espiritual. 
Além disso, muitos objetos 
arqueológicos encontrados 
representam práticas físicas 
e esportivas.

CHINA

ÍNDIA Os egípcios 
exercitavam os 
seus guerreiros 
com 
treinamentos 
rígidos e com 
práticas 
esportivas como 
a luta, o remo, o 
atletismo etc.

EGITO

MESOPOTÂMIA
A caça era popular na 
Mesopotâmia e 
constituía a principal 
atividade física. Boxe e 
wrestling foram descritos 
com freqüência na arte. 
Eles também jogaram 
majore, um jogo 
semelhante ao  rugby. 



“As duas grandes 
habilidades necessárias 
ao desenvolvimento e à 

formação do ser humano 
são a arte e o esporte” 

SÓCRATES 

Enquanto os gregos eram voltados para a 
arte, a educação, o intelecto e a 
sensibilidade para a formação do homem, 
os romanos eram um povo guerreiro, 
preocupados em desenvolver a arte 
militar, como corrida de bigas, duelo de 
gladiadores e a luta de homens com 
animais.

A Grécia Antiga tinha o mérito de não 
separar o físico do intelecto. Os atletas 
eram considerados exemplos a serem 
seguidos pelas pessoas e a preparação 
física fazia parte da educação dos jovens. 
Da Grécia surgiram muitas práticas 
atléticas atuais e o mais importante 
evento esportivo mundial, os Jogos 
Olímpicos.

GRÉCIA E ROMA

Utiize o leitor de 
QR code do seu 
celular e veja este 
vídeo engraçado 
sobre esportes e 
atividade física



A gente sempre tem uma desculpa pronta 
para não fazer exercício. Não se tem 
tempo, não se tem dinheiro, a casa , os 
filhos, etc, mas o fato é que a atividade físca 
deve ser encarada como uma necessidade 
básica de saúde. O movimento é vida e 
superar obstáculos é um atributo da 
natureza humana. Fomos feitos para andar, 
correr, pular , nadar, sem o que nos 
tornamos criaturas frágeis e vulneráveis.
Não deixe para depois, tome já uma 
decisão que vai mudar a sua vida para 
melhor.  

«O movimento é o modo 
de existência da matéria»

F.Engels

Tá esperando o que?

Utiize o leitor de 
QR code do seu 
celular e veja este 
vídeo sobre como 
o  n o s s o  c o r p o 
perde calorias

Para uma pessoa que não pratica 
n e n h u m  t i p o  d e  e s p o r t e ,  u m a 
caminhada de apenas 10 minutos por 
dia já provoca efeitos perceptíveis ao 
corpo, depois de apenas uma semana. 
Além da melhora do condicionamento 
físico, as vantagens de caminhar para a 
saúde do corpo e da mente são muitas, e 
comprovadas pela ciência. 



Nosso corpo é uma caldeira que 
queima calorias o tempo todo, sem 
parar. Não fazer nada é um conceito 
que o corpo humano não conhece. 
Mesmo quando dormimos, o 
organismo segue trabalhando para 
nos fornecer tudo o que precisamos, 
energia, calor, oxigênio.  

Sem parar

Utilize o leitor de QR code 
do seu celular e veja este 
vídeo sobre o corpo 
humano 

Ÿ Reduz o risco de doenças cardíacas, 
infartos e AVC;

Ÿ Fortalecimento do sistema imunológico;
Ÿ Melhoria da qualidade do sono;
Ÿ Redução da gordura corporal e aumento da 

massa muscular;
Ÿ  Bem-estar e melhoria da autoestima;
Ÿ Aumento da disposição e resistência física;
Ÿ Regulação da pressão arterial e do nível de 

glicose no sangue;
Ÿ Diminui o estresse;
Ÿ Melhoria do tônus muscular, força, 

equilíbrio e flexibilidade;
Ÿ Fortalecimento dos ossos e articulações.

BOM e BARATO
ATIVIDADE

Meditar               40
Beijar                  60
Banho de Sol      70
Dormir                 71
Ver TV                 82
Yoga                  100
Bater palmas     100
Ficar em Pé       105
Escrever            105
Comer               105
Costurar            107
Telefonar           110
Teclar                110
Vestir e Despir   118
Banho chuveiro 120
Desenhar           120
Lavar Louça       121
Cozinhar            128
Fazer a Cama    132
Tocar Piano        140
Passar roupa      140
Dirigir                   150
Arrumar armário  160
Sauna                  200

CALORIAS 
POR HORA



Vida longa

A Endorfina é uma substância 
natural (neuro-hormónio) produzida 
pelo cérebro (glândula hipófise). 
Sua denominação se origina das 
palavras endo (interno) e morfina 
(analgésico). Ela tem uma potente 
ação analgésica e ao ser liberada 
estimula a sensação de bem-estar, 
conforto, bom humor e alegria. O 
processo de produção e liberação 
da Endorfina pela glândula hipófise 
acontece durante e depois de uma 
atividade física.  
Algumas pesquisas afirmam que os 
efeitos da endorfina são sentidos 
até uma ou duas horas após a sua 
liberação. Outros estudos 
observaram aumento das 
dosagens desse hormônio até 72 
horas após o exercício.

experimente a 

ENDORFINA

Utilize o leitor de QR 
code do seu celular e 
veja este vídeo sobre 
os efeitos da Endorfina 
e outros hormônios no 
nosso bem estar

Vida feliz

Utilize o leitor de QR code do seu 
celular e veja este vídeo com 
imagens impressionantes do 
esporte



O Que 
Acontecerá 
Com o Seu 
Corpo Se Você 
Caminhar 
Diariamente

BASQUETE 584 - 728

ATIVIDADE CAL/HORA

CAIAQUE 365 - 455

CAMINHADA 438 - 546

CORRIDA LEVE 606 - 755

CORRIDA 861 - 1075

CORRIDA ESTEIRA 365 - 455

DANÇA DE SALÃO 219 - 273

ESCALADA 606 - 755

FUTEBOL 752 - 937

HALTEROFILISMO 365 - 455

HIDROGINÁSTICA 402 - 501

NATAÇÃO 752 - 892

PEDALADA LEVE 292 - 364

TÊNIS 606 - 755

VÔLEI 292 - 364

REMO 500 - 755

BOXE 500 - 700

FRESCOBOL 455 - 600

ATIVIDADE CAL/HORA

A partir dos 35 anos, 
começamos a perder 
massa muscular a um 
ritmo de 1% ao ano

O ideal é praticar exercícios pelo menos 3 vezes por 
semana. É melhor realizar exercícios leves com 
regularidade do que atividades intensas apenas 1 vez por 
semana. Caminhar por uma hora diariamente é suficiente 
para obter os benefícios do exercício físico. Esses 
benefícios somente são alcançados ao longo do tempo e 
através de uma atividade regular

Regularidade
é o segredo

Para que a at iv idade f ís ica 
proporcione resultados visíveis é 
necessário que as sessões de 
treinamento durem pelo menos 30 
minutos. Os exercícios produzem 
efeitos benéficos não importa a 
hora em que sejam realizados



Musculação não é musculão, e sim músculo são, ou seja fibras 
fortes e alongadas. O princípio desse exercício é o estímulo da 
musculatura, afim de que ela se adapte ao esforço e se torne mais 
forte. A adaptação a esse esforço é uma combinação do tamanho do 
estímulo e do período de recuperação. Como as fibras musculares 
sofrem micro rupturas durante a atividade física, o repouso e 
descanso, além de uma boa alimentação, são fundamentais para a 
recuperação das fibras musculares 

O que é 
e como 
funcionam 
os músculos

Estudos do Hospital do Coração 
(Hcor) de São Paulo demonstram 
que os pacientes que realizam 
atividades regulares diminuem 
em 30% o número de infartos e 
20% a mortalidade por doenças 
coronárias. 

Musculo são

Santo remédio

Musculação 
para 
Mulheres

Dicas para 
quem vai 
iniciar 
atividades 
físicas

«É mais fácil vencer 
um mau hábito hoje 

do que amanhã»

CONFÚCIO



Os melhores exercícios para cada idade

12 a 19 anos
Essa é uma faixa etária 
importante para a formação do 
hábito de praticar atividades 
físicas. A prática regular 
proporciona um maior 
autoconhecimento corporal, o que 
facilita a lidar com esta sensação 
diferenciada, causada pelas 
alterações hormonais nesta idade. 

1. Jogos coletivos (basquetebol, handebol, voleibol)
2. Danças
3. Atividades aeróbicas (caminhada, corrida)

20 a 29 anos
ao atingir a idade 
adulta, a preocu-
pação com um corpo 
“em forma” muitas 
vezes torna-se maior. 
Nesta fase (assim 
como na faixa etária 
dos 30 aos 39 anos), 
é comum procurar 
atividades físicas de 
maior intensidade 

1. Musculação
2. Corrida
3. Pedalada
4. Natação
5. Pilates
6. Yoga
7. Ginástica
8. Lutas
9. Tênis
10. Circuito
11. Ginástica para 
mamães com 
bebês

30 a 39 anos As indicações 
são basicamente 
as mesmas que 
as dadas para 
homens e 
mulheres de 20 
a 29 anos

1. Ginástica
2. Lutas
3. Tênis
4. Musculação
5. Atividades 
aeróbicas 

40 a 49 anos Nesta idade, o 
organismo já 
começa a passar 
por uma 
desaceleração 
metabólica e a 
atividade física 
ajuda a frear esse 
processo

1. Caminhada
2. Musculação

Acima dos 50, o corpo 
tornar-se mais frágil. O 
exercício evita a 
desaceleração 
metabólica, a perda de 
massa muscular, auxilia 
na qualidade dos 
movimentos e, com isso, 
ajuda a evitar lesões.

Acima 
50 anos

1. Atividades na água 
(hidroginástica, natação)
2. Musculação
3. Dança de salão
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