
Exercício para
o corpo e ao
bem-estar
Opções de atividades físicas não faltam, o
negócio é encontrar aquela que mais lhe
dá prazer. Quer algumas sugestões?
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Ainda que a prática de exercício físico seja re-
comendada sempre, em qualquer estação, o ano 
todo, é indiscutível que com a chegada das tem-
peraturas mais agradáveis, muita gente corre em 
busca do tempo perdido. Opções não faltam, mas o 
interessante é que sempre haja o acompanhamento 
profi ssional de quem entende do assunto, para que 
traga benefícios à saúde.

Que tal emagrecer mesmo fora da academia? 
A musculação torna isso possível. O 
tecido muscular continua gastando 
energia mesmo quando se está pa-
rado. O mesmo não acontece com o 
tecido adiposo. Praticar musculação 
aumenta o tamanho dos músculos e 
diminui e quantidade de gordura 
do corpo. Isso faz com que o 
organismo fi que mais efi ciente j á 
nos primeiros dias de treino. 
Além de deixar o corpo mais 
jovem, perder peso e ganhar 
músculos, quando a musculatu-
ra está em forma e tonifi cada, as 
chances de fratura óssea são meno-
res. Ela também diminui as chances 
de osteoporose, já que, quando se 
faz exercícios intensos, há absor-
ção de cálcio pelos ossos. Mus-
culação faz bem ao coração, 
ajuda na fl exibilidade, é um 
exercício e tanto.

Quer mais?

ARTE MARCIAL
Que tal apos-

tar numa Arte Marcial como es-
porte? Existem diferentes modali-

dades de Artes Marciais, que diferem entre si de 
acordo com o país de origem e a fi losofi a seguida. 
Atualmente, são apontadas como excelentes 
alternativas para a prática de algum esporte de 
luta, podendo ser realizadas por crianças, adultos 
e idosos. Judô, karatê e tantas outras ajudam - e 
muito - no condicionamento físico, na fl exibilidade, 
na coordenação motora, nos refl exos, na agilidade 
e força.

NATAÇÃO
Fatores como melhora do condicionamento 

físico geral e fortalecimento muscular são 
vantagens já conhecidas da prática deste 

esporte. Mas existem outros benefí-
cios da nata-

ção. Os movi-
mentos corporais 

de braços, pernas e 
tronco, associados ao 

t r a b a l h o respiratório na água, 
fortalecem a musculatura cardíaca, também 
pode ajudar a reduzir e prevenir os sinto-

mas de asma. A prática da natação é livre 
de impacto por ser praticada na água 

e permite que as articulações 
acompanhem o crescimento 

dos músculos. Ah, tam-
bém é antiestresse: para 
conciliar respiração e 
movimentos corporais, 

é necessá- rio um grande nível 
de concen- tração. Um momento 
em que sua mente está livre, pensan-
do apenas no seu corpo, distanciando 

dos problemas do dia a dia. Este processo 
também libera hormônios do bem-es-

tar: as endorfi nas, gerando sensações agradáveis 
e relaxantes. O som da respiração aliado ao som 
da água age como um mantra no subconsciente.

Por falar nisso...

DANÇA
Praticar alguma dança pode ser tão eficaz 

quanto um treinamento aeróbico. A dança é uma 
boa alternativa à ginástica, pois ela move grandes 
grupos musculares, algo que é muito positivo 
para diferentes doenças, especialmente doenças 
osteomusculares, melhorando aspectos como a 
fl exibilidade, força e resistência.

É um boa maneira de lutar contra a obesidade e 
queimar calorias, além de representar um grande 
benefício para as pessoas com problemas circula-
tórios ou de rigidez articular, estimulando o fl uxo 
sanguíneo e o funcionamento do sistema circu-
latório. Baseada na confl uência de movimentos, 
equilíbrio, ritmo e representação gestual, a dança 
é o exercício coletivo mais sincronizado que exis-
te. Segundo muitas sociedades médicas, a dança 
deve ser incluída no contexto de estilos de vida 
saudáveis para o coração como um integrante que 
ajudará a melhorar a saúde física, especialmente 
em certos grupos, como os idosos. A dança não está 
restrita a nenhuma idade, classe social ou profi ssão. 
De acordo com especialistas, bastam 30 minutos de 
dança, três vezes por semana, para gerar efeitos vi-
síveis para a saúde. A dança, de forma semelhante 
à natação, é uma atividade que pode ser feita em 
qualquer idade. Ela traz benefício cardiovascular 
ao facilitar a circulação sanguínea e auxilia também 
no bom funcionamento do sistema respiratório. 


