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Envelhecimento e atividade física

n

Ajuda a prevenir/reduzir a osteoporose, reduzindo o risco de fratura do
colo do fémur nas mulheres;

n Reduz o risco de desenvolver dores lom-

bares, pode ajudar o tratamento de situações dolorosas, nomeadamente
dores lombares e dores nos joelhos;
n

n

Ajuda o crescimento e manutenção
de ossos, músculos e articulações
saudáveis;
Promove o bem-estar psicológico,
reduz o stress, ansiedade e depressão;
Pessoas idosas ativas

A atividade física e os desportos saudáveis são essenciais para a nossa saúde
e bem-estar. Atividade física adequada
e desporto para todos constituem um
dos pilares para um estilo de vida saudável, a par de alimentação saudável,
vida sem tabaco e o evitar de outras
substâncias perniciosas para a saúde.

de diabetes tipo 2. Estes benefícios são mediados através de muitos mecanismos: em
geral, consegue-se através da melhoria do
metabolismo da glicose, da redução das
gorduras e da diminuição da tensão arterial.
A participação em atividades físicas pode
melhorar o sistema músculo-esquelético, o
controle do peso corporal e reduzir os sintomas de depressão.

n

n

n

Benefícios diretos e indiretos
da atividade física
A atividade física reduz o risco de doenças cardiovasculares, de alguns cancros e

Vantagens da Atividade
Física Regular
n
n Reduz

o risco de morte prematura;

Reduz o risco de morte por doenças
cardíacas ou AVC, que são responsáveis por 1/3 de todas as causas de
morte;
Reduz o risco de vir a desenvolver
doenças cardíacas, cancro do cólon e
diabetes tipo 2;
Ajuda a prevenir/reduzir a hipertensão, que afeta 1/5 da população adulta
mundial;
Ajuda a controlar o peso e diminui o
risco de se tornar obeso;

O aumento do número de pessoas
idosas é um sinal positivo do desenvolvimento. No entanto, acarreta um
significativo acréscimo nos custos para
os serviços de saúde e sociais, dependendo da saúde e capacidade funcional
da população idosa.
O exercício físico é importante para as
pessoas idosas saudáveis, aumentando
e mantendo a qualidade de vida e independência dos idosos. A atividade física
melhora a força, o equilíbrio, a coordenação, a flexibilidade, a resistência,
a saúde mental, o controlo motor e a
função cognitiva. Ajuda a prevenir as
quedas (a maior causa de incapacidade
entre a população idosa). Caminhadas e
sessões organizadas de exercício físico,
adequadas a cada idoso, permitem o
convívio social, reduzindo sentimentos
de solidão ou de exclusão social.

