
RECOMENDAÇÕES  DA OMS PARA 
ATIVIDADE FÍSICA E

COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO
 

AS ATIVIDADES FÍSICAS E DESPORTO 
ADAPTADO

Durante o desenvolvimento das atividades físicas 
adaptadas, são utilizados meios da Educação Física, 
com a finalidade de melhorar e/ou normalizar o 
comportamento motor e não só, das crianças e 
jovens com alguma limitação motora. Para conse-
guir isto, deve-se potenciar e facilitar as necessi-
dades de expressão corporal, jogos recreativos e 
atividades sociais prioritárias em crianças e jovens 
com limitações físicas ou psíquicas. 

Seja ativo durante o dia, para proporcionar uma vida 
mais saudável. Limite o seu tempo em atividades 
sedentárias. Praticar alguma atividade física é 
melhor do que nenhuma;

 
Todo o movimento conta.

ATIVIDADES FÍSICAS PARA AS 
GRÁVIDAS 

Nas mulheres grávidas e no pós-parto, a atividade 
física reduz o risco de pré-eclâmpsia, de hipertensão 
de diabetes gestacional e do ganho excessivo de 
peso, bem como de complicações no parto e de 
depressão no pós-parto, de complicações no recém 
nascido, de efeitos adversos do peso ao nascer e do 
risco de natimortalidade.

As grávidas devem  realizar, pelo menos, 150 minu-
tos de atividade física aeróbica de intensidade mod-
erada, ao longo da semana, para efeitos substanci-
ais na saúde.

Devem, ainda, Incorporar atividades aeróbicas e de 
fortalecimento muscular diversificadas; Adicionar 
alongamentos leves, também pode ser benéfico.

Promotores:

Instituto do
DESPORTO e da
JUVENTUDE



 

A atividade física regular é um fator chave de 
proteção para a prevenção e o controlo das doenças 
não transmissíveis (DNTs), como as doenças cardio-
vasculares, a diabete tipo 2 e alguns tipos de cancro.  

A atividade física também beneficia a saúde mental, 
incluindo a prevenção do declínio cognitivo e sinto-
mas de depressão e ansiedade, e pode contribuir 
para a manutenção do peso saudável e do bem-es-
tar notáveis, em todas as faixas etárias:

 
• Mesmo se as crianças e adolescentes não cumpri-
rem as recomendações, praticar alguma atividade 
física será benéfico para a sua saúde;
  
• As crianças e adolescentes devem começar com 
pequenas quantidades de atividade física e aumen-
tar gradualmente a frequência, intensidade e 
duração ao longo do tempo; 

• É importante oferecer a todas as crianças e adoles-
centes oportunidades seguras e equitativas, e 
encorajar a participação em atividades físicas que 
sejam divertidas, diversificadas, e que sejam 
adequadas para sua idade e capacidade;

ADULTOS  ( 18 – 64 anos ) 

Nos adultos, a atividade física reduz a mortalidade  
por diferentes  causas,  sobretudo, por doenças 
cardiovasculares, incidência de hipertensão, alguns 
tipos de cancro e diabetes tipo 2. Nesta faixa etária, 
a atividade física, ainda, melhora a saúde mental, 
reduz os sintomas de ansiedade e depressão, o 
funcionamento cognitivo e o sono . A diminuição da  
gordura corporal também pode melhorar. 

Os adultos  devem realizar, pelo menos, 150 a 300 
minutos de atividade física aeróbica de intensidade 
moderada; ou, pelo menos, 75 a 150 minutos de 
atividade física aeróbica de intensidade vigorosa.  

• Mesmo se os adultos não cumprirem as 
recomendações, praticar alguma atividade física 
será benéfica para a sua saúde; 

• Os adultos devem começar com pequenas quanti-
dades de atividade física e aumentar gradualmente 
a frequência, intensidade e duração ao longo do 
tempo.

IDOSOS  ( 65 anos ou mais )

Nos  idosos, a atividade física reduz a mortalidade 
por todas as causas, e por doenças cardiovasculares, 
reduz a incidência de hipertensão, de alguns tipos 
de cancros, e da diabete tipo 2; melhora a saúde 
mental (reduz os sintomas de ansiedade e 
depressão), a saúde cognitiva e o sono. A gordura 
corporal também pode melhorar. 

Nos idosos, a atividade física, ainda, ajuda a prevenir 
quedas e lesões relacionadas, assim como o declínio 
da saúde óssea e da capacidade funcional.

• Os idosos devem realizar, pelo menos, 150 a 300 
minutos de atividade física aeróbia de intensidade 
moderada; ou, pelo menos, 75 a 150 minutos de 
atividade física aeróbia de intensidade vigorosa; 

• Ou uma combinação equivalente de atividade 
física de intensidade moderada e vigorosa, ao longo 
da semana,  para benefícios substanciais à saúde. 

Materiais alternativos, que podem ser utilizados 
em casa:

         Sacos de arroz (1kg); 

         Garrafas de óleo (1lt);

         Garrafas de água cheias de areia de 75 ml  e de 1 
e meio;

         Cabo de vassoura;

CRIANÇAS E ADOLESCENTES( 5 – 17 anos ) 

NOVAS RECOMENDAÇÕES  DA OMS PARA 
ATIVIDADE FÍSICA E COMPORTAMENTO 

SEDENTÁRIO

GINÁSTICA AERÓBICA NA COMUNIDADE

As crianças e adolescentes 
devem praticar, pelo menos, 
60 minutos por dia  de 
atividade ao longo da 
semana, de intensidade 
moderada a vigorosa.  A 
maior parte dessa atividade 
deve ser AERÓBICA
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