
Hábitos de Vida 

Prática regular de Atividade Física 

A Atividade Física, quando praticada de forma contínua é benéfica para a saúde, 

e embora não se possa afirmar que aumenta o tempo de vida, ajuda a melhorar 

significativamente a nossa qualidade de vida. 

Os benefícios para a saúde geralmente são obtidos através de pelo menos de 30 

minutos de atividade física cumulativa moderada, todos os dias. Este nível de atividade 

pode ser atingido diariamente através de atividades físicas agradáveis e de movimentos 

do corpo no dia-a-dia, tais como caminhar para o local de trabalho, subir escadas, 

jardinagem, dançar e muitos outros desportos recreativos. 

Benefícios adicionais podem ser obtidos através de atividade física diária 

moderada de longa duração: 

• Crianças e adolescentes necessitam 20 minutos adicionais de atividade física 

vigorosa, 3 vezes por semana; 

• O controlo do peso requer pelo menos 60 minutos diários de atividade física 

vigorosa/moderada. 

 

Alimentação 

O bom funcionamento do teu organismo está dependente de uma alimentação 

correta e equilibrada. Como tal, o nosso organismo, para manter o seu equilíbrio, deve 



receber, regularmente e em quantidade suficiente, os alimentos que fornecem as 

substancias nutritivas, essenciais para: 

- Formar e renovar células e tecidos, permitindo o crescimento do corpo; 

- Dispor de energia para fazer funcionar todos os órgãos e para estudar, suportar 

o frio, etc.; 

- Aumento das defesas do organismo, ou seja, maior resistência às doenças. 

 

Para teres uma ideia do que deve ser 

uma alimentação racional, podes recorrer à 

roda dos alimentos. Esta apresenta sete 

grupos de alimentos com dimensões 

diferentes, representando a proporção de peso 

que, cada um deles, deve ter na alimentação 

diária. Em cada grupo são indicados 

alimentos com valor nutritivo específico que 

devem ser substituídos uns pelos outros para manter uma variedade indispensável. Por 

ordem decrescente, são apresentados os diversos grupos relativamente à sua importância 

diária: 

- Cereais e derivados, tubérculos 

- Hortaliças 

- Fruta 

- Lacticínios 

- Carne, pescado e ovos 

- Leguminosas 

- Gorduras e óleos 

 

Para uma alimentação saudável e equilibrada, deves ter em conta as seguintes dicas: 

 Comer de três em três horas; 

 Comer com moderação; 

 Incluir alimentos de todos os sectores da roda dos alimentos; 

 Mastigar bem os alimentos; 

 Dar grande importância ao pequeno-almoço; 

 Beber água. 



 

Apesar de a água não constituir um grupo de alimentar próprio, ela faz parte da 

constituição de quase todos os alimentos e é imprescindível à vida, por isso está 

representada no centro da roda dos alimentos.  

Portanto, outro aspeto que deves ter sempre presente é a importância de beber 

frequentemente água, durante e após os esforços físicos mais intensos. O nosso corpo é 

constituído por 70% de água. É ela que favorece a absorção dos alimentos, a eliminação 

dos resíduos alimentares e regula a pressão sanguínea, bem como a temperatura do 

corpo. 

 

Hábitos de repouso e higiene 

Quer tenhas uma atividade física intensa, quer moderada, é fundamental 

repousar. Após o exercício físico, é sempre necessário um tempo para os músculos 

recuperarem do esforço. Só assim se consegue o equilíbrio indispensável (esforço – 

recuperação), que permite restaurar o organismo e criar as condições para as adaptações 

a novos esforços, aumentando a sua capacidade. 

O sono noturno é um bom exemplo de descanso completo para recuperar das 

atividades diárias. É essencial dormir para restabelecer o equilíbrio, sobretudo do 

sistema nervoso. O tempo de repouso aconselhado, de sono por noite, para um adulto é 

de 6 a 8 horas, enquanto o de uma criança é de, no mínimo, 8 horas. 

 

A Higiene é, não só uma questão de saúde, como também uma questão social. 

Devemos ter respeito por nós próprios, pelos outros, e pelo espaço que nos rodeia. Está 

ao nosso alcance prevenir e evitar uma série de doenças, através de práticas que devem 

fazer parte das nossas rotinas. Estas práticas diárias devem incluir: 

- Lavar sempre as mãos 

- O banho é indispensável à higiene do corpo porque ajuda a eliminar o suor, 

evita lesões de pele e cheiros desagradáveis; 

- Os dentes devem ser escovados ao levantar, ao deitar e, se possível, no final de 

cada refeição; 

- As unhas devem estar cortadas e cuidadas para evitar doenças; 

- O cabelo também deve ser lavado com frequência para se eliminar a sujidade 

que nele se acumula; 

- O vestuário deve ser sempre confortável e limpo. 



 

Tabaco 

 O uso de tabaco constitui um prejuízo para o meio ambiente, para a saúde e para 

a regular prática desportiva. O fumo do tabaco contém um gás toxico (monóxido de 

carbono) que se fixa nos pulmões, fazendo com que as células recebam menos 

quantidade de oxigénio do ar e, consequentemente, menor oxigenação do sangue, 

dificultando também a ventilação pulmonar. 

 

Álcool 

Também o uso de bebidas alcoólicas tem efeitos nocivos no organismo, em 

especial no cérebro, no fígado e no estomago. Estes órgãos são importantes no trabalho 

muscular. Como tal a ingestão de álcool provoca a perda de água visto que este é 

diurético e aumenta a eliminação da mesma. Por outro lado, é um depressor e faz 

diminuir a capacidade de reação aos estímulos, prejudicando os reflexos e as 

capacidades coordenativas. 

 

Ambiente 

Para além do ar que respiras, a água que bebes, os alimentos que consomes e as 

tuas condições de higiene, a tua saúde e bem-estar dependem também do meio ambiente 

em que vives. As alterações que o clima e a atmosfera têm vindo a sofrer ao longo dos 

últimos anos demonstram que temos de nos preocupar cada vez mais com a qualidade 

do meio ambiente: aumenta cada vez mais a poluição no ar que respiramos; e assistimos 

também à destruição massiva dos espaços verdes das cidades e das grandes florestas. 

A prática da atividade física nestes ambientes é prejudicial à saúde. Há maior 

probabilidade durante o treino em ambiente poluído de se ter tosse ou broncos pasmo 

(sibilos/“gatinhos”), sentir a garganta irritada e ter dispneia (dificuldade em respirar). A 

longo prazo pode haver agravamento da doença nas pessoas com asma brônquica e/ou 

rinite alérgica, assim como há maior predisposição para infeções respiratórias. 

Este são assim os principais problemas relacionados com a prática das atividades 

físicas em ambiente poluído, nomeadamente aquele a que estamos mais sujeitos, 

poluição do ar. 


