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Direitos Legais

A cópia, divulgação, adaptação, tradução, modificação e qualquer outro meio de utilização deste 
material sem autorização dos seus idealizadores está expressamente proibida.
Além disso, fica completamente proibido compartilhar este material pela internet, seja em redes 
sociais, em grupos, em aplicativos de comunicação e em qualquer outro meio que integre a rede 
mundial de computadores.
O descumprimento dessas regras violará os direitos autorais constitucionalmente garantidos pelos 
responsáveis e idealizadores deste projeto, podendo, inclusive, ocasionar em sanções judiciais pas-
síveis de indenização contra as pessoas praticantes de algum destes atos.
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APRESENTAÇÃO

Olá, leitor(a)! 

O grande objetivo com esse e-book é simplesmente mostrar para você, que 
conquistar o bem estar físico e mental, bem como uma melhor qualidade de 
vida é algo totalmente possível, desde que você compreenda a importância 
que o exercício físico apresenta em nosso dia a dia e como essa mudança de 
hábito pode melhorar e muito a sua vida.

Além de dicas e técnicas de exercícios que podem contribuir para potencializar 
o seu desempenho físico no dia a dia e melhorar o seu bem estar e autoesti-
ma, este e-book trará muitas outras informações sobre como aliar a prática de 
exercícios a uma alimentação mais saudável e equilibrada. 

Preparado(a) para descobrir como garantir o seu bem estar e a sua qualidade 
de vida através da prática de exercícios físicos? 

Então vamos lá!!!
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INTRODUÇÃO

Cuidar da saúde e buscar uma qualidade de vida maior é fundamental para o nos-
so bem-estar. É apenas dessa maneira que é possível viver de forma mais plena, 
e aproveitar verdadeiramente cada experiência diária. 

Quando você tem uma saúde forte e uma qualidade de vida elevada, todos os outros 
aspectos do seu dia a dia acabam melhorando. A produtividade no trabalho aumenta, 
você tem mais energia, é possível ter mais momentos de lazer com seus amigos e fa-
miliares. Tudo isso apenas cuidando do corpo e da mente.

Existem várias maneiras de melhorar o seu bem-estar, e uma delas é a prática de exer-
cício físico. Esse tipo de atividade é fundamental para quem deseja se manter pleno, 
fisicamente e mentalmente. 

A maioria das pessoas acredita que a prática de exercícios físicos só diz respeito à con-
quista do corpo dos sonhos. No entanto, a sua importância vai muito além disso. 

A prática de exercícios regulares é fundamental para melhorar o desempenho físico, 
bem como prevenir e combater uma série de doenças. 

Além disso, a prática de atividade física também está alinhada ao bem-estar mental. 
Isso porque, ela estimula a produção de uma série de hormônios associados ao humor 
e a sensação de prazer. Não é à toa que esse tipo de prática é muito recomendada para 
quem sofre de distúrbios como a ansiedade e depressão.

Se você quer ter mais qualidade de vida e fortalecer a sua saúde, então não deixe de conferir 
esse e-Book até o final e saiba tudo sobre como o exercício físico pode mudar a sua vida. 
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QUAIS OS BENEFÍCIOS QUE O 
EXERCÍCIO FÍSICO PROPORCIONA?

O 
exercício físico é fundamental no nosso dia a dia. É através desse tipo de prática 
que podemos manter a saúde plena e aumentar a qualidade de vida. Mais do que 
isso, essa atividade também proporciona uma série de outros benefícios, como:

• Perda de peso rápida e saudável

Praticar exercícios físicos é essencial para quem deseja emagrecer com saúde. Por meio 
deles, você estimula a queima de calorias mais rapidamente, o que contribui para a perda 
dos quilos em excesso no seu corpo.

Além disso, esse tipo de atividade também acelera o metabolismo, impedindo que ele for-
me reservatórios de gordura, que são os grandes responsáveis pelos temidos pneuzinhos. 

• Previne doenças cardiovasculares 

Outro benefício do exercício físico é que ele também ajuda na prevenção de doenças 
cardiovasculares. Ele estimula a eliminação do excesso de gordura do sangue, e ao 
mesmo tempo, melhora o fluxo sanguíneo. 

Dessa forma, os riscos de problemas cardiovasculares caem drasticamente.
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• Aumento do rendimento físico 

Se você se sente constantemente cansado, provavelmente o seu corpo está entrando 
ou já estabeleceu um quadro de sedentarismo. Esse tipo de situação é extremamente 
prejudicial para o seu organismo. Além de deixar o metabolismo mais lento, ela tam-
bém diminui a sua vitalidade e aumenta as chances do surgimento de várias doenças.

O exercício físico é um grande aliado de quem deseja combater esse tipo de situação. 
Ele ajuda a aumentar o seu rendimento físico, deixando você mais forte e com mais 
energia para conseguir fazer todas as tarefas do cotidiano.

• Melhora a autoestima 

Outro benefício dessa atividade é que ela também auxilia as pessoas que têm a autoes-
tima baixa. Os exercícios físicos, além de ajudar a ter um corpo mais bonito e saudável, 
também agem diretamente na sensação de bem-estar e amor próprio. 

Eles estimulam o cérebro a produzir endorfina, substancia responsável pela sensação 
de alegria, felicidade, prazer e bom humor. Consequentemente, quando você realiza 
uma atividade física, acaba apresentando uma melhora na autoestima e se sentindo 
mais pleno durante o dia a dia. 

Não é à toa que esse tipo de prática é muito indicado como tratamento complementar 
para quem sofre de depressão. 
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• Aumenta a produtividade no trabalho 

Você já teve aqueles dias em que nada parece andar no trabalho? As tarefas vão se 
acumulando e você não consegue sair de uma determinada atividade? Isso acontece 
porque o seu corpo e o seu cérebro estão fatigados por não serem exercitados.

Quando você realiza algum tipo de exercício físico, além de estimular os músculos e ór-
gãos do seu corpo, você também está estimulando o seu cérebro e funções cognitivas. 
Logo, isso desencadeia um aumento na produtividade no trabalho, te deixando mais 
ativo e feliz. 

• Ajuda a combater vícios 

O tabagismo e o alcoolismo são dois dos maiores vícios da humanidade atualmente. 
Mesmo ambos sendo extremamente prejudiciais para a saúde, quem sofre deles dificil-
mente consegue abandoná-los.

As atividades físicas são grandes aliadas de quem deseja combater vícios como estes. 
Isso porque, ela direciona o seu foco para outra coisa, e não mais para a vontade de 
fumar ou beber. 

Como a prática de atividade física estimula diretamente as sensações e sentimentos positi-
vos do corpo e da mente, você acaba não tendo que apelar para o vício para se sentir bem. 
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• Evita o envelhecimento precoce 

O envelhecimento precoce acontece quando os radicais livres começam a ser produ-
zidos em excesso no organismo. Essas moléculas acabam destruindo as células boas 
da pele, fazendo perder a firmeza e o vigor. Assim, começam a surgir as rugas, e outros 
sinais de expressão típicos do envelhecimento precoce. 

E o exercício físico é um grande aliado no combate a esse tipo de problema. Além de 
ajudar no combate dos radicais livres, ele auxilia na produção de substâncias funda-
mentais para o fortalecimento da pele. 

Esses são apenas alguns benefícios que você pode obter mantendo essa prática dentro 
da sua rotina. Você verá que, além de ter uma saúde mais plena, a sua qualidade de vida 
também irá se elevar, assim como a sensação de bem-estar. 
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OS MELHORES EXERCÍCIOS 
FÍSICOS PARA CADA IDADE

O 
exercício físico é fundamental em todas as fases da nossa vida. Desde a in-
fância até quando nos tornamos idosos, esse tipo de atividade ajuda o nosso 
corpo a funcionar de forma mais plena. 

Contudo, é importante ter em mente que existem determinadas atividades para cada 
faixa etária e que precisam ser respeitadas, já que uma atividade física para ser consi-
derada boa e produtiva para o nosso corpo, precisa respeitar suas limitações, certo?! 
Confira abaixo que tipos são recomendados para cada idade: 

• Bebês (a partir dos 3 meses de vida)

Quem acha que os bebês não podem se exercitar está muito enganado. A natação é um 
exercício físico recomendando para os pequenos, a partir dos três meses. 

Isso porque, além de lembrar o útero materno, ela também auxilia na movimentação e 
desenvolvimento do bebê. 

• Até os 11 anos de idade  

Até os 5 anos de idade as crianças ainda estão aprendendo a desenvolver sua capacidade 
locomotora. Logo, não é recomendado a realização de atividades de alta complexidade. 
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O ideal é focar nas que tem um apelo mais lúdico, como pular corda, andar de bicicleta, 
correr e caminhar. Além disso, a criança também já pode praticar esportes como judô 
e atletismo e ginástica. 

Já a partir dos 6 anos de idade, o pequeno já pode começar a praticar exercícios que te-
nham mais complexidade ou que exijam mais força. Futebol, basquete, vôlei e handebol 
são excelentes opções para começar a vida atlética dos pimpolhos. 

Conforme a criança for crescendo, é possível introduzir atividades com maiores níveis 
de dificuldade. A yoga é uma excelente alternativa pois, trabalha corpo e mente. 

• Entre os 12 e 18 anos de idade

Durante o período de adolescência, o exercício físico se torna ainda mais fundamental. 
É nessa fase eu muitos adolescentes acabam deixando a prática de lado, o que preju-
dica a saúde. 

Entre os 12 e 15 anos, o ideal é focar em atividades que desenvolvam o equilibro e a 
agilidade. Nesse momento, o exercício físico que pode ser inserido é a musculação. Ela 
deve ser feita sempre com o acompanhamento de um profissional e, de preferência, de 
forma coletiva para estimular a socialização do jovem praticante.
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Já a partir dos 16 anos, é possível inserir exercícios que aumentem o desempenho 
físico, como o pilates e o jumping. Também é recomendado a realização de ativida-
des que foquem no desenvolvimento da capacidade motora, como ginástica, zumba 
entre outras. 

É essencial dar ao jovem a liberdade dele executar aquilo que gosta, e não forçar a 
prática de outras modalidades apenas para fins competitivos. 

• Entre 19 e 29 anos de idade

Essa é uma fase onde o exercício físico também é muito importante. Isso porque, du-
rante ela o corpo finalmente finaliza o processo de crescimento (por volta dos 21 anos). 

Nesse período, é indicado que você realize atividades que estimulem mais o gasto 
de energia, e a sua socialização. Logo, as em grupo são mais recomendadas, como o 
futebol, o basquete e o vôlei. 

É preciso se atentar ao aquecimento e realização correta do exercício físico pois, 
mesmo o corpo sofrendo menos impacto durante essa fase, você ainda corre o risco 
de ter lesões graves. 

• Entre os 30 e 39 anos de idade

Agora você está entrando em um período no qual o seu corpo começará a perder a 
força muscular, principalmente a partir dos 35. Então, é recomendando que você dê 
mais foco aos treinos que envolvem musculação.

Isso não quer dizer que é necessário deixar as atividades aeróbicas como natação e 
corrida de lado. Elas são igualmente importantes para evitar que você perca a agili-
dade e flexibilidade. E também não podemos esquecer dos exercícios de resistência. 

O ideal é que você divida os treinos. A cada 30 minutos de musculação, faça mais 30 
de atividades aeróbicas e 30 de resistência. Assim, é possível manter um equilibro 
entre os cronogramas. 

• Entre os 40 e 49 de idade

A perda óssea começa a ocorrer nessa fase. Por conta disso, o exercício físico deve 
dar um enfoque maior na manutenção da saúde dos ossos. Atividades aeróbicas 
como a dança são fundamentais, juntamente com as corridas de alta intensidade e 
os treinos de musculação de alta performance. 
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Nesse período o ideal é evitar atividade de grande impacto para a estrutura óssea, como o 
jumping. É recomendando a realização da yoga, bem como do pilates. Ambas a atividades 
trabalham uma região chamada Core. É ela que ajuda manter a estabilidade da coluna. 

• Entre os 50 e 59

Você está se aproximando da Terceira Idade, então dê um enfoque a mais ao fortale-
cimento ósseo e muscular através da musculação. Contudo, é preciso cuidado nessa 
fase, pois as lesões se tornam mais fáceis de acontecer. Logo, é indicado evitar os exer-
cícios repetitivos como maratonas e ciclismo. 

Uma ótima alternativa é procurar modalidades que tenham menos impacto, como a 
hidroginástica e o deep running. Além de aumentar a sua força muscular elas também 
ajudam a manter a massa magra. 

Outras sugestões são a yoga e a caminhada que podem ser facilmente adaptadas para 
as suas necessidades e limitações. 

• Acima dos 60 anos de idade

A Terceira Idade é um período que o exercício físico se torna ainda mais importante não 
só para manter a saúde, mas, também, estimular a socialização. A partir dos 60 anos de 
idade as pessoas tendem a se isolar mais, logo, é necessário buscar atividades em grupo. 
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As modalidades de menor impacto são extremamente recomendadas. Os exercícios na 
água são perfeitos para essa fase, contudo, devem ter outros complementares, como 
as caminhadas e outras atividades aeróbicas. 

A musculação pode ser realizada, mas, é imprescindível a presença de um profissional 
acompanhando todos os cronogramas. Assim, evita-se a realização de movimentos 
errados (que podem ocasionar lesões) e o excesso de carga. 

Independentemente da idade, é sempre importante falar com um especialista antes de 
criar os programas de exercício físico. Ele irá avaliar o condicionamento físico, e, assim, 
indiciar as atividades que melhor se enquadram para o seu perfil. 
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CUIDADOS E DICAS AO PRATICAR 
EXERCÍCIOS FÍSICOS

M
uitas pessoas acreditam que para se exercitar basta sair e começar qualquer 
atividade. Esse é um erro comum que deve ser evitado a todo custo. Para 
praticar exercícios físicos, você precisa tomar uma série de cuidados para 

evitar lesões e fraturas. 

Mais do que isso, é preciso seguir algumas dicas simples que irão auxiliar a melhorar os 
resultados. Confira baixo algumas coisas simples que você precisa fazer para garantir 
que as atividades sejam benéficas. 

• Consultar um especialista 

A primeira coisa antes de pensar em incluir qualquer tipo de exercício físico na sua roti-
na é falar com um médico. Apenas ele poderá avaliar as suas condições e necessidades 
e indicar o que se adequa mais ao seu perfil. 

Isso se torna ainda mais importante se você tiver algum tipo de distúrbio que possa aumen-
tar os ricos de efeitos negativos, como diabetes, doença cardiovascular e hipertensão.  
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• Procure ter um acompanhamento profissional 

Durante a realização dos treinos, sempre busque ter o acompanhamento de um profis-
sional. Ele poderá indicar a realização correta de movimentos, bem como a quantidade 
adequada de carga. 

• Nunca esqueça de fazer o aquecimento 

O aquecimento é uma etapa fundamental na prática de qualquer exercício físico. É ele 
quem irá comunicar o sistema muscular e nervoso que você terá um aumento na de-
manda física. 

Além de aumentar a frequência respiratória, ele também irá elevar a temperatura cor-
poral e o bombeamento de sangue. Todos esses fatores são essenciais para que as 
atividades sejam realizadas de forma plena, sem o risco de lesões. Isso sem contar que 
o aquecimento também melhora o seu desempenho nas atividades físicas.  

• Alimente-se bem antes do treinamento 

Antes de iniciar qualquer exercício físico faça uma refeição leve e rica em nutrientes. 
Praticar qualquer tipo de atividade de estômago vazio é um perigo para o praticante. 

O ideal é procurar uma nutricionista para que ela indique os melhores alimentos para o 
pré e pós treino. 
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• Beba muita água 

Outra dica fundamental para realizar qualquer tipo de exercício físico é manter-se hidra-
tado. Tenha em mente que durante a prática o seu corpo irá consumir muita energia e 
poderá facilmente desidratado. 

Para evitar que isso aconteça, sempre tenha uma garrafa d’água por perto e hidrate-se 
com frequência. Esse tipo de atitude melhora o seu rendimento durante o treino, uma 
vez que há uma oxigenação mais eficaz dos órgãos e músculos. 

• Comece de forma gradual 

Começar a praticar exercícios físicos fazendo longos treinos com altar cargas é um 
grande erro. O seu corpo não está acostumado com esse tipo de intensidade, o que 
pode gerar uma série de consequências graves, como lesões e fraturas. 

Comece aos poucos, com um ritmo e carga que te deixem confortável e vá aumentan-
do de forma gradual. Por conta disso que falar com um profissional é tão importante. 
Apenas ele poderá avaliar o seu rendimento físico e indicar um cronograma que atenda 
as suas necessidades e limitações. 
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DICAS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS 
PARA EMAGRECER

S
e você deseja emagrecer com saúde, a prática de exercícios físicos é fundamen-
tal. É através dessas atividades que você conseguirá aumentar a queima de gor-
dura, e assim, conseguir perder peso de forma rápida e saudável. 

Para quem deseja saber como emagrecer com as atividades físicas, nós separamos 
algumas que são excelentes para estimular o emagrecimento. Confira!!!

1. Corrida 

A corrida é um excelente exercício físico para emagrecer. Para você ter uma ideia, uma 
hora dessa atividade gasta em média 500 kcal, dependendo do grau de intensidade da 
corrida. Por demandar muita energia, ela acaba eliminando as gorduras mais rapida-
mente. 

Isso sem contar, claro, nos outros benefícios como notificação dos músculos inferiores, 
aumento da resistência física, maior controle sobre a respiração, estimulação do foco e 
a atenção e muito mais. 



18

EXERCÍCIO FÍSICO É VIDA

2. Ciclismo 

Essa atividade também ajuda a emagrecer, uma vez que ela apresenta um auto gasto 
calórico, bem como gera benefícios para o ganho de massa muscular. 

Outra vantagem desse exercício físico é que ele usa o peso corporal como sobrecarga 
nas articulações. Assim, os riscos de lesões e fraturas são mínimos. Dependendo do 
grau de intensidade dessa atividade, você consegue queimar até 1000 calorias por hora. 

Além disso, o ciclismo é ideal para quem precisa liberar o estresse do dia a dia. a ativi-
dade ajuda a estimular a produção de hormônios do bem-estar, fazendo com que você 
se sinta mais pleno. 

3. Caminhada 

Pode acreditar, a caminhada também é um ótimo exercício físico para emagrecer. Ela 
é ideal para pessoas que estão começando a ficar mais ativas diariamente, ou, para 
quem já chegou na Terceira Idade e ainda deseja manter o ritmo ativo.

Isso porque, essa atividade tem um impacto corporal menor, o que diminui os riscos de 
lesões. Além disso, ela pode ser realizada em diferentes tipos de trajetos, justamente 
para trabalhar variados graus de dificuldade e intensidade. 
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Dependendo da velocidade, você consegue queimar em média 350 calorias por hora. 
Uma dica é fazer a caminhada durante o trajeto do trabalho. Você se exercita e ao mes-
mo tempo economiza com transporte. 

4. Dança 

Quem disse que dançar não é um exercício físico para emagrecer? Na verdade, essa 
atividade é uma excelente maneira de perder peso, e, de quebrar, se divertir bastante. 

Uma hora de dança intensa faz com que você queime, em média, de 600 a 800 calo-
rias. Você pode testar vários ritmos e estilos de dança, mas um dos mais indicados é a 
Zumba. 

Esse é um programa fitness que mistura a ginástica aeróbica com ritmos e passos lati-
nos. Ela é uma verdadeira tendência no Brasil, justamente por ter resultados excelentes. 

5. Tênis 

Outra dica de como emagrecer é começar a praticar tênis. Além de estimular a perda de 
peso, essa modalidade também ajuda na tonificação de músculos, principalmente das 
coxas e pernas. 

Esse exercício físico também estimula o aperfeiçoamento da coordenação motora. Por 
conta dos movimentos rápidos, o praticante acaba estimulando uma série de múscu-
los, e o raciocínio rápido para a execução deles. 

A socialização também é outro ponto positivo do tênis. Logo, ele é muito recomendan-
do para quem já tem uma idade mais avançada e deseja conhecer pessoas novas. 

6. Lutas 

As lutas de modo geral também são excelentes formas de como emagrecer com saú-
de. Elas já se tornaram febre nas academias, sendo possível encontrar uma vasta varie-
dade de modalidade. 

De Jiu-jitsu até Krav Magá, existem opções para todos os gostos. Elas não estimulam 
apenas a perda de peso, mas também, o ganho de massa muscular, bem como o au-
mento da resistência física. 

Isso sem contar que as lutas são excelentes para quem deseja aprender defesa pessoal 
básica. 
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7. Step 

O step também é outro exercício físico que tem se popularizado nas academias brasi-
leiras. Nessa atividade aeróbica, o praticante uma plataforma em forma de degrau para 
realizar uma série de movimentos que imitam o subir e descer da escada. 

Essa modalidade trabalha, principalmente, a região do quadril. Ela também ajuda a to-
nificar as pernas, coxas e panturrilhas. Uma das vantagens é que ela pode ser realizada 
por praticantes que já estão em idade mais avançada, desde que em uma intensidade 
menor.  

8. Jump

Para quem deseja emagrecer com saúde e rapidamente, o Jump também é uma ótima 
alternativa. Sucesso nas academias, ele tem um alto gasto calórico, que fará com que 
você elimine os quilinhos em excesso de forma rápida. 

Para se ter uma ideia, em uma hora de atividade você pode queimar até 600 calorias. 
Tudo vai depender da coreografia. 

Essas são apenas alguns dos exercícios físicos indicados para quem deseja perder 
peso de forma rápida. Mas lembre-se, é muito importante que antes de começar qual-
quer tipo de cronograma você fale com um profissional físico. Apenas ele poderá anali-
sar as suas necessidades e limitações e indicar as atividades ideais. 
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6

ALIMENTAÇÃO E EXERCÍCIO FÍSICO: QUALIDADE 
DE VIDA E SAÚDE AO SEU ALCANCE!

V
ocê sabia que a sua alimentação interfere totalmente nos resultados dos exer-
cícios físicos? Mais do que isso, ela é um fator fundamental para quem deseja 
ter mais qualidade de vida e saúde. 

O nosso corpo precisa de uma série de nutrientes para funcionar de forma plena no dia 
a dia. Essas substâncias são obtidas através do consumo de alimentos saudáveis e 
com altos índices nutricionais. 

Muitas pessoas acreditam que apenas o exercício físico já é o suficiente para deixar 
o sedentarismo de lado e começar a perder peso. No entanto, se você não mantiver 
um cardápio diário realmente nutritivo, dificilmente conseguirá alcançar os resultados 
almejados. 

A alimentação saudável também oferece uma série de outros benefícios, entre eles: 

• Maior controle sobre o peso

Tudo o que você come interfere diretamente no seu peso. Alimentos industrializados e 
processados, por exemplo, além de aumentarem a quantidade de gorduras nas reservas 
do organismo, também fazem com que o metabolismo funcione de forma mais lenta.



22

EXERCÍCIO FÍSICO É VIDA

Dessa forma, você tem mais dificuldades de queimar as calorias. As funções básicas 
do seu corpo também são afetadas como o processo digestivo, a regulação dos níveis 
de sangue, a pressão sanguínea entre outros. 

Quando você mantem uma alimentação saudável, o seu metabolismo passa a queimar 
calorias mais rapidamente, e o seu organismo a funcionar de maneira mais plena. 

• Melhora o humor e bem-estar 

A alimentação saudável, alinhada a prática de exercício físico, também ajuda a melho-
rar o humor e o bem-estar. Isso porque, a atividade física e os nutrientes presentes nos 
alimentos naturais estimulam a produção de hormônios responsáveis pelas sensações 
de felicidade, prazer e bom humor. 

Quando você mantem uma dieta saudável, juntamente com um cronograma de treinos, 
você passa a se sentir melhor. A sua autoestima e autoconfiança crescem, o que geram 
uma sensação de bem-estar. 

• Diminui o risco de uma série de doenças 

Outro benefício do exercício físico alinhado a alimentação saudável é a diminuição drás-
tica no risco de várias doenças. Hipertensão, diabetes, obesidade, osteoporose, coleste-
rol alto, distúrbios cardiovasculares, são apenas alguns dos malefícios que podem ser 
evitados com essas boas práticas.
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E uma dica para adotar uma alimentação saudável e assim evitar tais doenças, é 
investir em dietas saudáveis. A Dieta das sopas, por exemplo, é uma opção muito 
saudável e que gera inúmeros benefícios para a saúde como um todo. Para conhe-
cer mais sobre esta dieta, clique neste link.

• Mais vigor no dia a dia 

Você se sente cansado constantemente? Parece que nenhuma noite de sono boa 
é o suficiente para recuperar as suas energias? Isso pode ser um reflexo da sua 
alimentação e a falta de exercício físico.

Uma dieta baseada na ingestão de produtos processados e industrializados, como 
comidas congeladas, salgadinhos, bolachas e etc, acaba tendo um excesso de 
gorduras e açúcares. 

Essas substâncias acabam prejudicando o metabolismo, fazendo com que você 
tenha uma queda de energia. Quando o seu cardápio é rico em alimentos naturais 
e nutritivos (verduras, legumes, frutas, grãos, sementes, carnes magras, laticínios 
com baixo teor de gordura e etc.), o seu organismo passa a funcionar de maneira 
mais equilibrada, fazendo com que você sinta mais vigor e disposição. 

Essas são apenas algumas vantagens de manter uma alimentação saudável ali-
nhada a prática de exercícios físicos. Existem várias outras que agregam desde o 
aumento da produtividade até a estimulação de funções cognitivas. 

Para ter uma dieta realmente adequada, a primeira coisa que você precisa fazer é 
diminuiu ou até mesmo cortar os produtos processados e industrializados do seu 
cardápio. Em seguida, crie um cronograma equilibrado, que tenha alimentos ricos 
em nutrientes, vitaminas e minerais. 

O ideal é que você consulte um nutricionista. O profissional irá avaliar todas as 
necessidades do seu corpo e então indicar um cardápio adequado. 

https://www.dietadassopas.com.br/
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7

8 ERROS COMUNS DE QUEM INICIA A 
PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS

É 
muito comum que pessoas que desejam incluir a prática do exercício físico nas 
suas rotinas acabem cometendo alguns erros. São pequenos detalhes que po-
dem comprometer os resultados, e até mesmo gerar problemas como lesões e 

fraturas. 

Confira abaixo os 8 erros que você precisa evitar:

1. Não fazer uma avaliação física e médica

Essa avaliação é muito importante para quem vai realizar exercícios físicos. Indepen-
dentemente se as atividades forem feitas em uma academia ou ao ar livre, é necessário 
ter essa avaliação para saber qual o cronograma exato para as suas necessidades. 

Quando você não tem esse documento para se basear, está correndo o risco de realizar 
exercícios com excesso de carga, ou que não seja adequados para o seu perfil. 

2. Não respeitar as etapas 

Você resolveu deixar o sedentarismo de lado e quer recuperar todo o tempo perdido 
em algumas semanas. Esse é outro erro grave para quem vai praticar algum tipo de 
exercício físico. 
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Tenha em mente que é necessário começar de forma gradual. O seu corpo não está 
acostumado as altas demandas, e pode sofrer graves lesões e fraturas se você não 
respeitar as suas limitações. 

3. Estabelecer objetivos impossíveis 

Criar metas impossíveis ou grandiosas demais também é um erro comum. Isso acaba 
dificultando a evolução, e fazendo que você fique desmotivado quando não consegue 
atingir um objetivo. 

O ideal é que você crie pequenas metas semanais e mensais, que realmente estejam 
ao seu alcance. Assim, você se manterá motivado e conseguirá enxergar os resultados 
com mais clareza. 

4. Não fazer alongamentos e aquecimentos 

Acredite, não realizar aquecimentos e alongamentos antes dos treinos é extremamente 
prejudicial. Quando você deixa de fazer essas etapas, está aumentando os riscos de 
fraturas e lesões.

São essas duas atividades que deixam o seu corpo aquecido para a prática do exercício 
físico. Logo, elas são indispensáveis nos cronogramas, e também devem ser seguidas 
a risca conforme as orientações do personal trainer. 
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5. Querer resultados imediatos 

Você não vai emagrecer ou ter uma qualidade de vida da noite para o dia. Esse processo 
leva tempo, pois, você está ensinando novamente o seu organismo a funcionar. 

Para conquistar o corpo dos sonhos e ter mais saúde no dia a dia é necessário ter paci-
ência e determinação. Cada treino tem um pouco de peso nessa trajetória, e apenas o 
tempo irá te mostrar os resultados efetivos. Por isso, não se desanime. 

6. Não respeitar os limites 

Muita gente quer começar na academia fazendo as mesmas séries que um atleta de 
alto rendimento com anos de experiência. O seu corpo não está preparado para isso, e 
com toda a certeza irá sofrer graves consequências com as tentativas de exercícios em 
excesso e intensidade exagerada.

As atividades físicas em exagero podem prejudicar o seu organismo para o resto da sua 
vida. Então, nada de se precipitar. Respeite as orientações do seu profissional e siga 
elas a risca. 

Conforme o seu corpo for ficando mais resistente, os níveis de dificuldade e intensidade 
dos treinos irão aumentar. 

7. Não manter uma alimentação adequada 

Conforme você pode ver no tópico anterior, a alimentação tem um papel fundamental 
na nossa vida. É através dela que conseguimos deixar nosso corpo e mente mais sau-
dáveis, e, também, aumentar os resultados dos exercícios físicos. 

Iniciar um cronograma de treinos sem ter um cardápio saudável é um grande erro. Isso 
porque, uma dieta não balanceada continuará a deixar o seu organismo mais lento e irá 
prejudicar a sua perda de peso. 

É indispensável que você tenha uma alimentação saudável para que os treinos sejam 
realmente eficazes. Então, além de ter o acompanhamento de um personal trainer, tam-
bém fale com uma nutricionista. 

8. Não manter uma frequência 

Realizar uma corrida hoje e só voltar a fazer o exercício físico daqui três semanas tam-
bém é um erro comum. A frequência de atividades é imprescindível para que o seu 
corpo consiga funcionar de maneira mais plena. 
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De nada adianta fazer 30 minutos de caminhada de vez em quando. Como não há uma 
constância, o seu organismo não consegue acelerar o metabolismo para estimular a 
perda de peso. 

É muito importante que você realize essas atividades diariamente. Somente dessa for-
ma será possível avançar com o processo de emagrecimento, e, também, aumentar a 
sua qualidade de vida. 

Agora que você já sabe os principais erros de quem está começando a realizar exercí-
cios físicos, evite-os ao máximo. Lembre-se sempre que essas atividades vão transfor-
mar completamente a sua vida, desde que sejam realizadas de maneira correta. 

Então, procure um profissional e comece hoje mesmo a sua transformação. 
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8

CONCLUSÃO

O 
exercício físico não é apenas uma forma de estimular a perda de peso. Ele é 
essencial para que o nosso organismo funcione de maneira plena, e que te-
nhamos mais saúde e qualidade de vida. 

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, incluir esse tipo de atividade na rotina não 
é uma tarefa difícil. Você pode praticar exercícios a qualquer momento do dia, indo ao 
trabalho, na hora do almoço, em um passeio no fim de tarde e etc. 

Para manter o seu corpo ativo, você precisa praticar apenas 30 minutos de exercício 
físico, pelo menos 5 vezes por semana. Claro que, se você quer emagrecer rapidamente, 
é necessário aumentar a quantidade de treinos, e o tempo de cada um. 

Nesse caso, o ideal é você consultar um nutricionista e um personal trainer. Esses dois 
profissionais irão avaliar suas necessidades e metas, juntamente com a sua rotina, e, 
assim, te ajudar a criar um cronograma de atividades que se encaixe no seu dia a dia. 

Além disso, você também pode usar aplicativos no seu smartphone que te ajudem a 
lembrar das atividades, e, também, de outros hábitos saudáveis, tais como: se hidratar 
constantemente, ter uma alimentação saudável, evitar o consumo de bebidas alcoóli-
cas, tomar sol entre outros. 
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Tenha em mente que o exercício físico é fundamental em todas as fases da nossa vida, 
desde a infância até a terceira idade. Logo, não deixe de praticá-lo apenas por conta da 
correria do dia a dia. 

Você verá que com a prática de exercício físico, além de perder os quilinhos indeseja-
dos, a sua saúde também irá melhorar, e a qualidade de vida aumentará. Isso em ques-
tão de poucos meses. Então deixe o sedentarismo de lado e comece hoje mesmo o seu 
projeto fitness. 

Aproveite para conhecer outra ótima maneira de se manter em forma e saboreando 
ótimos pratos! Clique no botão “Sim Eu Quero Saber Mais” e conheça:

https://www.dietadassopas.com.br/

