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Recomendações de atividades físicas para idosos 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO1, 2012), as recomendações a seguir 

são relevantes para todos os adultos saudáveis com 65 anos ou mais de idade, a menos que 

condições médicas específicas indicarem o contrário, independente de gênero, raça, 

etnicidade ou nível econômico. Tais recomendações também se aplicam a indivíduos da 

referida faixa etária com doenças crônicas não transmissíveis ou com necessidades especiais. 

Indivíduos com condições salutares específicas, como doença cardiovascular ou diabetes, 

podem requerer precauções adicionais e aconselhamento médico antes de tentar alcançar os 

níveis recomendados de atividade física para idosos. 

 Fortes evidências demonstram que comparados a homens e mulheres menos ativos, 

idosos fisicamente ativos têm: 

 Índices menores de doenças cardíacas, hipertensão, acidente vascular encefálico, 

câncer de cólon e mama, diabetes e maior nível de aptidão cardiorrespiratória e 

muscular; 

 Massa e composição corporal mais saudável, além de saúde óssea melhorada; 

 Maior nível de saúde funcional, menor risco de quedas e melhor funcionamento 

cognitivo. 

Recomendações: para idosos com idade igual ou superior a 65 anos, atividades físicas incluem 
lazer, transporte (ex.: caminhar ou pedalar), trabalho (se o indivíduo ainda realizar trabalho 
remunerado), tarefas domésticas, jogos, esportes ou exercício planejado, realizados 
diariamente no contexto familiar ou comunitário. Com a finalidade de melhorar a aptidão 
cardiorrespiratória e muscular, saúde óssea e funcional, reduzir o risco de doenças crônicas 
não transmissíveis, depressão e declínio cognitivo, as recomendações são:  

1. Idosos devem realizar no mínimo 150 minutos de atividade aeróbica de intensidade 
moderada ao longo da semana ou fazer no mínimo 75 minutos de atividade aeróbica 
com intensidade vigorosa ao longo da semana ou uma combinação equivalente de 
atividades com intensidade moderada e vigorosa; 

2. Atividade aeróbica deve ser realizada em sessões com, no mínimo, 10 minutos de 
duração; 

3. Para benefícios salutares adicionais, idosos devem aumentar sua atividade aeróbica de 
intensidade moderada para 300 minutos por semana ou engajar em 150 minutos de 
atividade aeróbica com intensidade vigorosa por semana ou realizar uma combinação 
equivalente de intensidade moderada e vigorosa; 

4. Idosos com pouca mobilidade devem realizar atividades para melhorar o equilíbrio e 
prevenir quedas em três ou mais dias por semana; 

5. Atividades de fortalecimento muscular, envolvendo grandes grupos musculares, 
devem ser efetuadas em dois ou mais dias por semana. 

6. Quando idosos não puderem realizar as quantidades recomendadas de atividade física 
por causa de condições salutares devem ser tão fisicamente ativos quanto suas 
habilidades e condições permitirem. 
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 Sedentários devem começar com pequenas quantidades de atividade física e 
gradualmente aumentar duração, frequência e intensidade ao longo do tempo. Sedentários e 
aqueles com limitações impostas por doenças terão benefícios salutares adicionados quando 
forem mais fisicamente ativos. 
 
   

Recomendações de atividades físicas para adultos 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO2, 2012), as recomendações a 

seguir são relevantes para todos os adultos saudáveis com idade entre 18 e 64 anos, a menos 

que condições médicas específicas indicarem o contrário, independente de gênero, raça, 

etnicidade ou nível econômico. Tais recomendações também se aplicam a indivíduos da 

referida faixa etária com doenças crônicas não transmissíveis sem relação com mobilidade, 

como hipertensão ou diabetes. Estas recomendações podem ser aplicadas em adultos com 

necessidades especiais, mas devem ser ajustadas a cada indivíduo baseando-se na capacidade 

de se exercitar e em necessidades salutares específicas. Gestantes, mulheres que 

recentemente tiveram filhos e pessoas com problemas cardíacos podem precisar de 

precauções adicionais e de aconselhamento médico antes de tentar alcançar os níveis 

recomendados de atividade física para adultos. 

 Fortes evidências demonstram que comparados a homens e mulheres menos ativos, 

indivíduos que são mais fisicamente ativos: 

 Têm menores índices de todas as causas de mortalidade, doenças cardíacas, 

hipertensão arterial, acidente vascular encefálico, diabetes tipo 2, câncer de cólon e 

mama, síndrome metabólica e depressão; 

 Têm menor risco de fraturas no quadril e vértebras; 

 Apresentam níveis mais elevados de aptidão cardiorrespiratória e muscular; 

 São mais suscetíveis a atingir a manutenção do peso e ter massa e composição 

corporal mais saudável. 

Recomendações: para adultos com idade entre 18 e 64 anos, atividades físicas incluem lazer, 

transporte (ex.: caminhar ou pedalar), trabalho, tarefas domésticas, jogos, esportes ou 

exercício planejado, realizadas diariamente no contexto familiar ou comunitário. Com o intuito 

de melhorar a aptidão cardiorrespiratória e muscular, saúde óssea e funcional, reduzir o risco 

de doenças crônicas não transmissíveis e depressão, as recomendações são:  

1. Adultos devem realizar no mínimo 150 minutos de atividade aeróbica de intensidade 
moderada ao longo da semana ou fazer no mínimo 75 minutos de atividade aeróbica 
com intensidade vigorosa ao longo da semana ou uma combinação equivalente de 
atividades com intensidade moderada e vigorosa; 

2. Atividade aeróbica deve ser realizada em sessões com, no mínimo, 10 minutos de 
duração; 

3. Para benefícios salutares adicionais, adultos devem aumentar sua atividade aeróbica 
de intensidade moderada para 300 minutos por semana ou engajar em 150 minutos 
de atividade aeróbica com intensidade vigorosa por semana ou realizar uma 
combinação equivalente de intensidade moderada e vigorosa; 

4. Atividades de fortalecimento muscular, envolvendo grandes grupos musculares, 
devem ser efetuadas em dois ou mais dias por semana. 
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 Sedentários devem começar com pequenas quantidades de atividade física e 
gradualmente aumentar duração, frequência e intensidade ao longo do tempo. Sedentários e 
aqueles com limitações impostas por doenças terão benefícios salutares adicionados quando 
forem mais fisicamente ativos. 
 
 

Recomendações de atividades físicas para crianças e adolescentes 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO3, 2012), as evidências 

científicas disponíveis para a faixa etária compreendida entre cinco e 17 anos suporta a 

conclusão geral de que atividade física provê benefícios salutares fundamentais para crianças e 

adolescentes. Níveis apropriados de atividade física contribuem para o desenvolvimento da:  

 Saúde dos tecidos musculoesqueléticos (ex.: ossos, músculos e articulações); 

 Saúde do sistema cardiovascular (ex.: coração e pulmões); 

 Consciência neuromuscular (ex.: coordenação e controle do movimento), além de  

 Facilitar a manutenção de um peso corporal saudável. 

 

Ainda, a atividade física tem sido associada com benefícios psicológicos em jovens ao 

melhorar seu controle sobre sintomas de ansiedade e depressão, além de auxiliar no 

desenvolvimento social ao prover oportunidades para autoexpressão e construção da 

autoconfiança, além de interação e integração social. 

  

Recomendações: para crianças e adolescentes, atividades físicas incluem jogos, esportes, 

transporte, tarefas, recreação, educação física ou exercício planejado, realizadas diariamente 

no contexto familiar ou comunitário. A fim de melhorar a aptidão cardiorrespiratória e 

muscular, saúde óssea e biomarcadores da saúde cardiovascular e metabólica, as 

recomendações são:  

1. Crianças e adolescentes devem acumular no mínimo 60 minutos de atividade física de 

intensidade moderada à vigorosa diariamente; 

2. Quantidades de atividade física superiores a 60 minutos provêem benefícios salutares 

adicionais; 

3. A maior parte das atividades físicas diárias deve ser aeróbica. Atividades de 

intensidade vigorosa devem ser incorporadas, incluindo as que fortalecem músculos e 

ossos, no mínimo três vezes por semana. 

 Estas recomendações são relevantes para todos os jovens saudáveis com idade entre 

cinco e 17 anos, a menos que condições médicas específicas indicarem o contrário, 

independente de gênero, raça, etnicidade ou nível econômico. Sempre que possível, crianças e 

adolescentes com necessidades especiais devem seguir tais recomendações. No entanto, 

devem trabalhar com profissionais da saúde para entender os tipos e a quantidade de 

atividade física apropriados, considerando suas necessidades.  

 Se crianças não estão efetuando atividades físicas no momento, a realização de 

atividade física abaixo dos níveis recomendados trará mais benefícios do que a não efetuação 
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de qualquer atividade física. Elas devem começar com pequenas quantidades de atividade 

física e gradualmente aumentar duração, frequência e intensidade ao longo do tempo. 

 O conceito de acumulação refere-se a atingir o objetivo de 60 minutos por dia 

desempenhando atividades em múltiplas sessões curtas ao longo do dia (ex.: duas sessões de 

30 minutos), posteriormente adicionando o tempo gasto durante cada sessão (ex.: 30 minutos 

+ 30 minutos = 60 minutos).  

 

OObbsseerrvvaaççããoo  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  ccoonnffeeccççããoo  ddee  ffoollddeerrss::  ppaarraa  tteerr  eeffeeiittoo  aa  iinnffoorrmmaaççããoo  ssoobbrree  ssaaúúddee  

ddiissppoonniibbiilliizzaaddaa  ppoorr  mmeeiioo  ddee  ppaannfflleettooss  ddeevvee  sseerr  eellaabboorraaddaa  ddee  mmaanneeiirraa  ccllaarraa,,  ppoossssiibbiilliittaannddoo  qquuee  

oo  lleeiittoorr  ccoommpprreeeennddaa  oo  tteexxttoo  ((GGAALL;;  PPRRIIGGAATT,,  22000055))..  
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