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Recomendações de exercícios físicos para adultos 
 

 Em 2011 o American College of Sports Medicine (ACSM, 2012; GARBER et. al, 2011) 

divulgou novas recomendações sobre a quantidade e qualidade de exercícios físicos para 

adultos aparentemente saudáveis de todas as idades, contemplando: 

o Exercícios cardiorrespiratórios: 

 Adultos devem praticar 150 min. de exercícios físicos aeróbicos de 

intensidade moderada por semana, no mínimo (exercício com intensidade 

moderada = caminhada com passada rápida); 

 Recomendações de exercícios aeróbicos podem ser alcançadas com 30-60 

min. de exercícios de intensidade moderada cinco dias por semana ou com 

20-60 min. de exercícios com intensidade vigorosa três dias por semana 

(exercício com intensidade vigorosa = corrida); 

 Uma sessão contínua de exercícios físicos e múltiplas sessões mais curtas 

de exercício, com duração mínima de 10 min., são aceitáveis para 

acumular a quantidade desejada de exercício diário;  

 Recomenda-se progressão gradual de tempo, frequência e intensidade do 

exercício para melhor aderência e menor risco de lesão; 

 Pessoas que não conseguirem alcançar estas recomendações ainda podem 

ter benefícios das atividades físicas realizadas; 

 

o Exercícios de resistência muscular: 

 Adultos devem treinar cada grande grupo muscular de dois a três dias por 

semana utilizando uma variedade de exercícios e equipamentos, 

trabalhando músculos das pernas, quadril, costas, abdômen, peitorais, 

ombros e braços; 

 O ideal é que os adultos que estão iniciando a prática de exercícios físicos 

exercitem-se com intensidade muito leve ou leve, sendo que a mesma 

recomendação se aplica a indivíduos mais velhos; 

 Duas a quatro séries de cada exercício ajudarão na melhoria da força e 

potência; 
 Para cada exercício, de 8-12 repetições melhoram força e potência, de 10-

15 repetições melhoram força em adultos de meia idade e mais velhos e 

de 15-20 repetições melhoram resistência muscular; 
 Adultos devem esperar ao menos 48 horas para realizar novas sessões de 

treinamento de resistência muscular; 
 

o Exercícios de alongamento: 

 Adultos devem realizar exercícios que trabalhem a flexibilidade de dois a 

três dias por semana, no mínimo, para melhorar a amplitude das 

articulações; 

 Cada alongamento deve ser mantido por 30 seg., no mínimo, até sentir 

ligeiro desconforto ou tensão; 
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 Cada alongamento deve ser repetido de duas a quatro vezes, acumulando 

60 segundos por exercício; 

 O alongamento estático (lenta movimentação do grupo muscular, 

mantendo posição estendida) é eficaz, mas professor de Educação Física 

deve ser consultado para saber qual tipo de alongamento se adapta 

melhor ao praticante; 

 Como a flexibilidade é melhorada quando os músculos estão aquecidos, 

atividades aeróbicas de intensidade leve devem ser realizadas antes dos 

alongamentos (atividade aeróbica de intensidade leve = caminhada); 

 

o Exercícios neuromotores:  

 Exercícios neuromotores, também chamados de treinamento funcional da 

aptidão física, são recomendados em dois ou três dias por semana, com 

sessões de 20 a 30 min. de duração; 

 Os exercícios neuromotores devem envolver habilidades motoras que 

trabalhem equilíbrio, agilidade, coordenação e deslocamentos, além de 

exercícios proprioceptivos e de atividades como yoga para melhorar a 

funcionalidade física e prevenir quedas em adultos mais velhos; 

.Exercícios proprioceptivos atuam na capacidade de sentir a 

posição de uma articulação e controlar seu movimento em relação 

ao resto do corpo; 

.Ex. 1: ficar em pé, em superfície plana, apoiando-se em apenas 

uma perna e mantendo olhos abertos ao movimentar a cabeça 

para esquerda e direita; 

.Ex. 2: parado, equilibrar-se em um pé, conduzindo bola com 

outro pé em sentido horário para depois girar a bola em 

sentido anti-horário; 

 

o Observações: 

 Pedômetros e equipamentos que medem passadas, utilizados para medir 

atividade física (AF), não apresentam medida apurada da qualidade do 

exercício e não devem ser usados como única medida da AF; 

 Embora o exercício físico proteja contra doenças do coração, é possível 

que adultos ativos desenvolvam problemas cardíacos todos os adultos 

devem ser capazes de reconhecer os sinais de doenças cardíacas e 

profissionais da saúde devem questionar seus pacientes sobre estes 

sintomas; 

 Comportamentos sedentários como digitar ou permanecer sentado por 

longos períodos assistindo TV apresentam risco por si só, devendo ser 

reduzidos ao máximo ainda que as recomendações aqui descritas sejam 

alcançadas, períodos inativos (ex.: sem muita movimentação das pernas) 

devem ser restringidos e podem ser intercalados com pausas ativas (ex.: 

durante o trabalho, sair da frente do computador para beber 

água/caminhar a cada 50 min.). 
 

  
 

 

http://www.brasil.gov.br/sobre/saude/saude-do-homem/doencas-cardiovasculares
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VIGITEL 2011 

 Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 

(Vigitel) desde 2006, em todas as capitais (26 estados) + Distrito Federal: 54 mil 

brasileiros (com 18 anos ou mais de idade) entrevistados; 

o Adultos que realizaram o volume recomendado de AF no tempo livre pelo 
menos 150 min./sem. (minutos por semana) de AF de intensidade leve ou 
moderada OU pelo menos 75 min./sem. de AF de intensidade vigorosa; 

 Não considerou AF com menos de 10 min. de duração para cálculo da 
soma diária de minutos despendidos com exercícios físicos; 

.Exemplos de AF leve ou moderada: caminhada, caminhada em 
esteira, musculação, ginástica (todas as modalidades, incluindo 
hidroginástica), natação, artes marciais, ciclismo e vôlei; 

.Exemplos de AF vigorosa: corrida, corrida em esteira, ginástica 
aeróbica, futebol, basquete, tênis; 

 

 

 

Fonte: Brasil (2012, p. 74). 
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Fonte: Brasil (2012, p. 74). 

 
 
 
 

o Frequência de adultos que praticaram volume recomendado de AF no tempo livre 
= 30,3%; 

 Maior entre homens (39,6%) do que mulheres (22,4%); 

 Homens prática tendeu a diminuir com aumento da idade, 
Mulheres nenhuma relação entre essas variáveis foi constatada, 
Ambos AF no tempo livre cresceu com nível de escolaridade; 

 

 

o Adultos que utilizaram AF como deslocamento caminharam ou pedalaram para 

escola ou trabalho (30 min. no mínimo por dia, ida + volta);  
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Fonte: Brasil (2012, p. 77). 

 

 
Fonte: Brasil (2012, p. 77). 
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o Freqüência de adultos que realizaram deslocamento ativo foi de 17%; 
 Idêntica para homens e mulheres; 
 Para ambos deslocamento ativo tendeu a diminuir com idade e nível de 

escolaridade; 
 
 

 
o Adultos insuficientemente ativos não praticaram qualquer AF no tempo livre nos 

últimos três meses, não realizaram intensos esforços no trabalho, não caminharam 
ou pedalaram para escola/trabalho por 10 min. diários por trajeto, no mínimo e 
não realizaram limpeza pesada em casa; 

 

 

 

 

Fonte: Brasil (2012, p. 80). 
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Fonte: Brasil (2012, p. 80). 

 

 

o Freqüência de adultos insuficientemente ativos: 14%; 
 Pouco maior entre homens (14,1%) do que entre mulheres (13,9%); 
 Homens inatividade física tendeu a aumentar com idade, Mulheres 

inatividade física foi maior para as muito jovens e para as mais velhas, 
Houve maior inatividade física entre mulheres com maior nível de 
escolaridade (não foi constatado padrão entre homens); 

 
 
 

o Adultos que apresentavam comportamento sedentário assistiam três ou mais 
horas de televisão diariamente; 
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Fonte: Brasil (2012, p. 83). 

 
 

 
Fonte: Brasil (2012, p. 83). 
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o Freqüência de comportamento sedentário por adultos: 27,1%; 
 Pouco maior entre homens (27,9%) do que entre mulheres (26,4%); 
 Frequência do hábito de assistir TV não foi claramente associada com 

idade e foi inferior entre os que tinham 12 anos ou mais de escolaridade. 
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