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1. ADULTO APARENTEMENTE SAUDÁVEL 
 

São considerados Adultos Aparentemente Saudáveis, indivíduos novos (sexo 

masculino <45 anos, sexo feminino <55 anos), assintomáticos e que não tenham mais 

do que um fator de risco. 

1.1. PRESCRIÇÃO[1] 

1.1.1. Treino Aeróbio 

MODO: Atividades dinâmicas que envolvam grandes grupos musculares 

DURAÇÃO: 30 a 60 minutos/dia (150 min/sem) de exercício intencional de intensidade 

moderada, ou 20 a 60 minutos/dia (75 min/sem) de intensidade vigorosa, ou a 

combinação de ambos 

INTENSIDADE: Moderada a Vigorosa ou Ligeira a Moderada para indivíduos 

descondicionados 

FREQUÊNCIA: Mínimo 3 vezes/semana se exercício vigoroso ou 5 vezes/semana se 

exercício moderado ou a combinação de exercício vigoroso no mínimo 3 a 5 

vezes/semana 

VOLUME: Objetivo ≥ 500 a 1000 MET/min.semana 

1.1.2. Treino de Força 

INTENSIDADE:  

 60 a 70% 1RM para indivíduos de nível iniciado a intermédio para o aumento 

de força 

 ≥ 80% 1RM para indivíduos experientes para aumento de força 

 40 a 50% 1RM para indivíduos idosos que estão a iniciar um programa de treino 

de aumento a força 

 40 a 50% 1RM é benéfico para aumentar a força em indivíduos sedentários que 

estão a iniciar um programa de treino 

 <50% 1RM para aumentar a resistência muscular 
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 20 a 50% 1RM para indivíduos idosos que pretendem aumentar a potência 

MODO: Exercícios de resistência para os principais grupos musculares 

FREQUÊNCIA: 2 a 3 vezes/semana 

REPETIÇÕES: 

 8 a 12 para aumentar a força e potência muscular em adultos 

 10 a 15 para aumentar a força em indivíduos adultos de meia idade e idosos 

que vão iniciar um programa de treino 

 15 a 20 para aumentar a resistência muscular 

SÉRIES:  

 2 a 4 séries para aumentar força e potência 

 1 série única para aumentar a resistência muscular entre os idosos e os mais 

novos 

 ≤ 2 séries para aumentar a resistência muscular 

REPOUSO: 2 a 3 minutos entre cada série e um intervalo de ≥ 48h entre sessões de 

treino de força 

1.1.3. Treino de Flexibilidade 

Realizar aquecimento antes de iniciar os alongamentos (elevação da temperatura 

corporal) 

MODO: Alongamentos estáticos, dinâmicos, balísticos ou técnicas PNF (proprioceptive 

neuromuscular facilitation) para os principais grupos musculares 

INTENSIDADE: Promover um grau de alongamento em todo a amplitude articular, isento 

de dor, até ao ponto de sentir alguma rigidez, sem induzir desconforto 

FREQUÊNCIA: Mínimo de 2 a 3 vezes/semana 

DURAÇÃO: Alongamento estático 10 a 30 segundos, em idosos 30 a 60 segundos e PNF 3 

a 6 segundos contracção seguidos de 10 a 30 alongamentos assistidos 
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1.1.4. Treino Neuromotor (Idosos – Risco Moderado) 

FREQUÊNCIA: Mínimo 2 a 3 vezes/ semana 

DURAÇÃO: Mínimo 20 a 30 minutos/dia 

MODO: Exercícios que exijam habilidades motoras (agilidade, coordenação, etc), 

proprioceptividade e actividades multifacetadas (yoga) 

INTENSIDADE: Não existem evidências que defendam qual a intensidade mais benéfica 
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2. CONTROLO DE PESO E OBESIDADE 
 

Doença complexa multifacetada, caracterizada por uma acumulação excessiva de 

gordura corporal, que envolvem fatores hipotalâmicos, endócrinos, desordens 

genéticas, ambientais e comportamentais. 

Tabela 1 - Relação entre % Massa Gorda e Risco Associado[2] 

 HOMEM MULHER 

Gordura Mínima 5% 8% 

Abaixo da Média 5 – 15% 14 – 23% 

Acima da Média 16-25% 24 – 32% 

Em risco > 25% > 32% 

 

2.1. LIMITAÇÕES [1] 

 Quando a componente – exercício - num programa de perda de peso é 

desenhada, o balanço entre a intensidade e a duração do exercício deve ser 

manipulada para promover um elevado dispêndio calórico 

 Indivíduos obesos estão em risco de lesões ortopédicas e isto requer que a 

intensidade do exercício deva ser mantida igual ou abaixo da intensidade 

recomendada para a melhoria da condição cardiorespiratória 

 Atividades que suportem o peso corporal podem ser necessárias, assim como a 

modificação constante na frequência e duração dos exercícios 

 Também os indivíduos obesos têm um maior risco de hipertermia durante o 

exercício (necessidade constante de hidratação) 

 Podem vir a ser necessárias modificações em alguns equipamentos e na 

respetiva utilização 

 Nesta população deve ser enfatizado que o aumento da atividade física, mesmo 

na ausência de perda de peso, reduz o risco de doença cardiovascular 

 O treino de força em conjunto com restrição alimentar pode não ser suficiente 

para prevenir perdas de MIG ou do metabolismo de repouso, contudo aumenta 

a força e função muscular 
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 A atividade física é o melhor predictor da manutenção da perda de peso a 

longo-prazo (250 a 300 min/sem ou 50 a 60 min em5 dias da semana) para 

alguns indivíduos a progressão pode até ser para 60-90min diariamente 

 Recomendação para participação em programa de perda de peso com 

intervenção comportamental: 

 Perdas entre 5 a 10% peso em 3-6 meses 

 Comunicação entre pessoa/equipa 

 Comportamentos alvo na alteração do exercício e alimentação 

especialmente no longo prazo, não mais de 500 a 1000 kcal de balanço 

energético negativo diário e menos de 30% energia total vinda dos lípidos 

 Progressão no volume (150 min/sem a 250-300min/sem) 

 

2.2. INTERACÇÕES [2, 3] 

Food and Drug Administration: Tratamento à base da redução da absorção de 

gordura, diminuição do apetite e estimulação do SNC. 

Tabela 2 - Medicação para a Obesidade e respetivas preocupações com o Exercício 

MEDICAMENTO SUBSTÂNCIA ACTIVA 
MECANISMO DE 

ACÇÃO 

PRECAUÇÕES NO 

EXERCÍCIO 

Adipex-P 
Phentermine Reduz do apetite 

Aumenta a Pressão 

Arterial 

Meridia Sibutramine 

Hydrochloride 
Reduz do apetite 

Aumenta a Pressão 

Arterial 

Dexedrine Dextroamphetamine 

Saccharate 

Estimula o Sistema 

Nervoso Central 

Possível risco 

Cardiovascular 

Alli 

Orlistato 

Reduz a absorção 

de gorduras através 

da inibição da 

Lipase Pancreática 

no intestino 

Sem relação 
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2.3. PRESCRIÇÃO ADULTOS [4] 

ACTIVIDADE FÍSICA PARA PREVENIR GANHO DE PESO 

 150 a 200 min/semana com um objectivo de 1200 a 2000 Kcal/semana 

ACTIVIDADE FÍSICA PARA PERDA DE PESO 

 <150 min/semana promove uma perda de peso mínima 

 >150 min/semana promove resultados moderados ~ 2 a 3 kg 

 >250 a 420 min/semana promove resultados mais elevados ~5 a 7,5 kg 

ACTIVIDADE FÍSICA PARA MANUTENÇÃO DE PESO APÓS PERDA DE PESO 

 200 a 300 min/semana 

 

2.3.1. Treino Aeróbio 

INTENSIDADE: baixa a moderada (40 a 60% VO2Reserva ou FCreserva). Eventual progressão 

para 50 a 75%VO2reserva ou FCreserva. Este aumento permite elevar o VO2max aumentando 

a eficiência (alcançar um elevado dispêndio energético no menor tempo possível) 

DURAÇÃO: 30 a 60 minutos/dia (contínuos ou intermitentes) ou 150min/semana 

podendo evoluir para >200min (50-60 min/dia) com objectivo de maior perda ou de 

manutenção da perda de peso (200 a 300 min por semana) 

MODO: Com ou sem baixo impacto (bicicleta, remo, passadeira, caminhada, etc) 

 

2.3.2. Treino de Força 

DURAÇÃO: Mínimo 2 a 3 vezes/semana (com pelo menos 48 horas de intervalo) 

REPETIÇÕES: 8 a 10 exercícios para os principais grupos musculares (glúteos, 

quadrícepetes, isquio-tibiais, peitorais, grande dorsal, deltóides e abs) 
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SÉRIES: 2 a 4 séries de 8 a 12 RM (se idade menor de 50-60 anos) ou 10 a 15 RM de 

baixa carga (5/6 na escala 1-10, se idade maior a 60 anos ou em pessoas muito 

descondicionadas) 

REPOUSO: 2 a 3 min de descanso entre cada série (20 a 30 minutos/sessão) 

Numa fase inicial adaptação neuro-muscular (4 a 6 semanas): 

INTENSIDADE: 50 a 60% 1-RM 

REPETIÇÕES: 20 RM 

MODO: treino em circuito (objectivo calórico) 

Depois progredir para (~4 semanas): 

INTENSIDADE: 70% 1-RM  

REPETIÇÕES: 15 RM  

Depois progredir para (~4 semanas): 

INTENSIDADE: 75% 1-RM (não ultrapassando 80% 1-RM) 

REPETIÇÕES: até chegar às 8 a 10 RM até 12 RM 

A partir daí planificar o treino de força de forma ondulada 

Recomendações: 

 Aumentar primeiro o nº de repetições e só depois a carga 

 Aumentar gradualmente nº de séries (1-3 séries com intervalo de 15-45 seg) 

 Exercícios para grandes grupos vs pequenos grupos musculares 

 Exercícios poliarticulares vs monoarticulares 

 Após uma paragem, começar com intensidades 50% inferiores à realizada no 

programa de treino anterior 
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2.3.3. Treino de Flexibilidade 

Realizar aquecimento antes de iniciar os alongamentos (elevação da temperatura 

corporal) 

MODO: Alongamentos estáticos para os principais grupos musculares (início ou final da 

sessão). Alongamentos dinâmicos ou balísticos e técnicas PNF (proprioceptive 

neuromuscular facilitation) também podem ser utilizados (neste 6seg contracção 

seguidos de 10 a 30 alongamentos assistidos) 

INTENSIDADE: Promover um grau de alongamento em todo a amplitude articular, isento 

de dor, até ao ponto de sentir alguma rigidez, sem induzir desconforto 

FREQUÊNCIA: Mínimo de 2 a 3 vezes/semana 

DURAÇÃO: 15 a 60 segundos para alongamentos estáticos (≥4 repetições para cada 

alongamento) 

 

2.4. PRESCRIÇÃO IDOSOS [1] 

2.4.1. Treino aeróbio 

INTENSIDADE: baixa a moderada, tal como a marcha, utilização em conjunto da escala 

subjectiva de esforço Borg (10-13) podendo aumentar em função da aptidão cardio-

respiratória do obeso  

FREQUÊNCIA: 5 a 7 vezes/semana 

 Gasto calórico > 300-500 Kcal /sessão 

 Gasto calórico > 1000-2000 Kcal /semana 
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3. DIABETES MELLITUS 

A Diabetes Mellitus é uma doença metabólica caracterizada por um elevado nível 

de glucose no sangue em jejum (Hiperglicémia), como resultado de qualquer defeito 

na secreção de insulina ou incapacidade de utilizar a insulina.  

Tabela 3 - Diagnóstico da Diabetes Mellitus [2] 

NORMAL PRÉ-DIABETES DIABETES MELLITUS 

Glucose em jejum 

<100mg/dL 

Glucose em jejum entre 

100 e 125 mg/dL 

Medicação casual 

sintomática ≥ 200mg/dL 

Glicose em jejum ≥ 126 

mg/dL Tolerância à glucose 

diminuída (2h glicose 

plasmática) 

140 a 199 mg/dL 

2h Glicose Plasmática ≥ 

200 mg/dL 

 

 TIPO I 

Doença autoimune que resulta da destruição permanente das células β (beta) do 

pâncreas, as que produzem insulina. 

SINTOMAS 

 Urinar muito 

 Ter muita sede 

 Emagrecer rapidamente 

 Fadiga (Associada a dores musculares) 

 Comer muito sem nada aproveitar 

 Dores de cabeça, náuseas e vómitos 
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Tabela 4 - Tipos de Insulina [2] 

NOME GENÉRICO NOME 

COMERCIAL 

INÍCIO PICO DURAÇÃO 

ACÇÃO 

CURTA 

Insulina 

Lispro 

Humalog < 15 min 30-  90 

min 

1 – 3h 

Insulina 

Aspártico 

 

Novorapid 
Penfill 

Insulina 

Glulisina 

Apidra 

Insulina 

Humana 

(Regular) 

Actrapid Penfill  

Humulin Regular  

Insuman Rapid  

Insuman Rapid   

Mixtard 30 Penfill 

30 – 60 

min 

2 – 3h 3 – 6h 

ACÇÃO 

INTERMÉDIA 

Insulina 

Aspártico 

Novomix 30 Penfill 2 – 4h 4 – 10h 10 – 16h 

Insulina 

Humana 

Insuman Basal 

Insuman Comb 25 

Insulina 

Humana + 

Insulina 

Isofânica 

Humulin M3 

Insulina 

Isofânica 

Humulin NPH 

Insulatard Penfill 

Insulina 

Lispro 

Humalog Mix 25 

Humalog Mix 50 

ACÇÃO 

LONGA 

Insulina 

Detemir 

Levemir 2 – 4h Não tem 18 – 36h 

Insulina 

Glargina 

Lantus 



15 
 

 

 TIPO II 

Distúrbio metabólico caracterizado por uma resistência à insulina. 

SINTOMATOLOGIA 

 Urinar em grandes quantidades e muitas vezes (poliúria) 

 Sede constante e intensa (polidipsia) 

 Fome constante e difícil de saciar (polifagia) 

 Fadiga 

 Comichão (prurido) no corpo, designadamente nos órgãos genitais 

 Visão turva 

RISCO DE HIPOGLICÉMIA EM EXERCÍCIO 

Sintomas Comuns: 

 Tremores 

 Fraqueza 

 Sudorese anormal 

 Ansiedade 

 Nervosismo 

 Formigueiro na boca e dedos 

 Fome 

Sintomas Neuroglicopénicos: 

 Dor de Cabeça 

 Distúrbios Visuais 

 Depressão Mental 

 Confusão 

 Amnésia 

 Convulsões 

 Coma 
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3.1. LIMITAÇÕES [1] 

 Monitorizar os níveis de glicose sanguínea antes e após o exercício 

(especialmente no início ou quando modifica o programa de treino) como 

medida de segurança 

 O exercício não é recomendado durante a acção do pico de insulina pois, pode 

resultar em hipoglicémia 

 Não é recomendada a prática de exercício antes de dormir. Contudo, se é 

necessário fazer exercício mais tarde, deve haver um maior aporte de Hidratos 

de Carbono a fim de minimizar o risco de hipoglicémia nocturna 

 Ajustar a ingestão de Hidratos de Carbono e/ou medicação antes e depois da 

prática de exercício de acordo com os níveis de glicose sanguínea e a 

intensidade do exercício, para prevenir a hipoglicémia associada ao exercício 

 Realizar exercício com um parceiro ou sob supervisão de modo a reduzir o risco 

de complicações associadas aos eventos hipoglicémicos 

 Uma consequência comum da hiperglicémia é a desidratação resultante da 

poliúria, podendo comprometer a resposta termorregulatória. 

 Um indivíduo com hiperglicémia deve ser acompanhado como se tivesse um 

risco elevado de sofrer de doenças causadas pelo calor, necessitando assim, de 

uma maior frequência de monitorização dos sinais e sintomas. 

 Indivíduos com Diabetes Mellitus e Retinopatia, estão em risco de sofrer 

deslocamento da retina e hemorragia vítrea, quando realizado exercício de 

intensidade vigorosa. Contudo, o risco pode ser minimizado, evitando 

actividades que elevam drasticamente a Pressão Arterial 

 Indivíduos com Retinopatia Diabética Severa, proliferativa ou não-proliferativa, 

devem evitar exercícios aeróbios de elevada intensidade e exercícios de força 

muscular 

 Avaliar a probabilidade da termorregulação estar comprometida em ambientes 

quentes e frios, bem como, ter as devidas precauções adicionais necessárias, 

relativamente às doenças causadas pelo calor e frio 
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 Ter especial atenção em indivíduos com Neuropatia Periférica, de modo a 

prevenir as Úlceras nos pés. Manter sempre os pés secos para evitar bolhas nos 

pés e, considerar exercícios com o peso do corpo pois, são melhor tolerados. 

 

3.2. INTERACÇÕES [1-3] 

A medicação depende do tipo de diabetes, valores de glucose no sangue e 

presença ou não de outras complicações). 

Tabela 5 - Medicação  – Via Oral 

GENÉRICO PRINCÍPIO 

ACTIVO 

NOME 

COMERCIAL 

PREOCUPAÇÕES 

EXERCÍCIO 

Biguanidas Metformina e 

Glibenclamida 

Glucovance 
Sem preocupações 

Metformina Glucophage Sem preocupações 

Meglitinidas Nateglinida Starlix Pode produzir 

hipoglicémia com 

exercício pós-prandial 

Sulfoniluréias 

Gliclazida 

Diamicron 

Diamicron LM 30 

MG 

Gliclazida MG 

Pode produzir 

hipoglicémia durante e 

após o exercício 

Glimepirida 
Amaryl 

Glimepirida MG 

Glipizida Minidiab 

Tiazolidinedionas 

Pioglitazona 
Actos 

Glustin 

Sem hipoglicémia a 

menos que seja 

tomado com outro 

medicamento Rosiglitazona Avandia 
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Tabela 6 - Medicação  – Via Injectável 

PRINCÍPIO ACTIVO NOME COMERCIAL PREOCUPAÇÕES EXERCÍCIO 

Exanitide Byetta É usado na DT2 e serve para 

aumentar a resposta de insulina 

pós-prandial, esvaziamento 

gástrico retardado, suprimir a 

secreção de “glucagon” e diminuir 

o apetite. 

Pramlitide Symlin Hormona sintética similar à 

amilina humana. É usada na DT1 e 

DT2. Supressão da secreção de 

“glucagon” e atrasar o 

esvaziamento gástrico.  

 

3.3. PRESCRIÇÃO 

3.3.1. Treino Aeróbio 

MODO: Atividades aeróbias que envolvam grandes grupos musculares 

DURAÇÃO: >150 min/semana (períodos de 10 minutos); ACSM/AHA: 150 min/semana 

atividade moderada ou 60 min/semana atividade vigorosa; US Federal Guidelines: 150 

min/semana atividade Moderada ou 75 min/semana atividade vigorosa ou a 

combinação de ambos 

VOLUME: 500 a 1000 MET/min.sem (US Federal Guidelines) 

INTENSIDADE: 40 a 60% VO2máx, benefícios adicionais com exercício vigoroso >60% 

VO2máx 

FREQUÊNCIA: Mínimo 3 vezes/semana, não mais que 2 dias consecutivos entre os treinos 

VOLUME: Objectivo ≥ 500 a 1000 MET/min.semana 
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3.3.2. Treino de Força 

INTENSIDADE: Moderado (50% 1RM) ou vigoroso (75 a 80% 1RM) para ganhos óptimos 

de força e acção da insulina 

MODO: Máquinas ou pesos livres 

FREQUÊNCIA: 2 a 3 vezes/semana em dias não consecutivos 

DURAÇÃO:  

 5 a 10 exercícios dos principais grupos musculares 

 10 a 15 repetições 

 Mínimo 1 série, até 3 ou 4 séries para ganhos óptimos de força 

PROGRESSÃO: Lenta 

 

3.3.3. Treino de Flexibilidade 

Deve ser incluído em todas as sessões de treino 

 

3.3.4. Atividade Não Estruturada 

Deve ser encorajada. 

 

4. HIPERTENSÃO ARTERIAL 

Definida quando, em repouso, a Pressão Arterial Sistólica ≥ 140 mmHg e/ou 

Pressão Arterial Diastólica ≥ 90, medicado com anti-hipertensivos ou sendo dito por 

um médico ou outro profissional de saúde em pelo menos duas ocasiões, que a pessoa 

tem pressão arterial elevada. 
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Tabela 7 - Diagnóstico Hipertensão Arterial [2] 

PRESSÃO ARTERIAL 

SISTÓLICA 

PRESSÃO ARTERIAL 

DIASTÓLICA 
CLASSIFICAÇÃO 

<120 mmHg <80 mmHg Óptima 

120 – 129 mmHg 80 – 84 mmHg Normal 

130 – 139 mmHg 85 – 89 mmHg Normal Elevada 

140 – 159 mmHg 90 – 99 mmHg Hipertensão Grau 1 

160 – 179 mmHg 100 – 109 mmHg Hipertensão Grau 2 

≥ 180 mmHg ≥ 110 mmHg Hipertensão Grau 3 

 

RESPOSTA HIPERTENSA AO EXERCÍCIO 

 PAS: subir 7 a 10 mmHg por MET ou > 260 mmHg 

 PAD: subida > 15 mmHg ou > 115 mmHg 

EFEITOS HIPOTENSIVOS DO EXERCÍCIO EM INDIVÍDUOS HIPERTENSOS 

 Aumento da sensibilidade à insulina 

 Alterações no eixo renina-angiostensina com o aumento da secreção de sódio e 

redução do volume plasmático 

 Diminuição do tónus simpático 

 Alterações no reflexo barorecetor 

 Diminuição das resistências vasculares periféricas 

 

4.1. LIMITAÇÕES [1] 

 O treino de força não é recomendado como forma de exercício primária em 

hipertensos mas em combinação com exercício aeróbio 

 O treino de força deve incorporar cargas de baixo peso, privilegiando o nº de 

repetições 
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 Não realizar programa de exercício antes da pressão arterial estar controlada 

(fármaco)  

 Não realizar exercício se a PAS > 200 mmHg ou a PAD > 110 mmHg  

 Os beta-bloqueantes, especialmente os não selectivos, podem atenuar a 

resposta da FC durante o exercício submáximo e máximo podendo diminuir a 

capacidade de responder ao exercício, particularmente em pacientes sem 

isquémia  

 Os beta-bloqueadores e os diuréticos podem causar uma deficiente 

termorregulação durante o exercício em ambientes quentes e húmidos 

 Pacientes hipertensos que tomam essa medicação devem estar informados 

sobre os sinais ou sintomas de intolerância ao calor, juntamente com 

modificações prudentes ao exercício para prevenir o sobreaquecimento 

 Alguns medicamentos (bloqueadores dos canais de cálcio e vasodilatadores) 

podem provocar hipotensão pós-exercício, pelo que é imprescindível um 

retorno à calma gradual 

 Os diuréticos podem causar uma diminuição de potássio o que pode levar a 

disritmias cardíacas e a um falso ECG positivo (pseudo-isquémia) 

 Promover um objetivo inicial de 700 kcal/semana tendo com objetivo a longo 

prazo 2000 kcal/semana (especialmente se tem peso excessivo/obesidade) 

 Evitar a manobra de valsalva durante o trabalho de força 

 Nestes pacientes o exercício pode reduzir a PA permitindo diminuir a 

medicação anti-hipertensiva e atenuar o risco de mortalidade prematura o que 

implica necessidade de ajustar a toma 

 Apesar do critério de interrupção do teste de esforço ser estabelecido a > 

250/115 mmHg, por prudência, limiares mais baixos de PA durante uma sessão 

de exercício devem ser usados como critério de interrupção da sessão (> 

220/105 mmHg) 
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 Não intercalar exercícios com membros superiores e membros inferiores 

 Não realizar exercícios de força, acima da cabeça, quando a fase concêntrica é 

realizada de baixo para cima 

 Não realizar exercícios de cabeça para baixo 

 

4.2. INTERACÇÕES 

Tabela 8 - Medicação para a Hipertensão Arterial e respetivas preocupações com o Exercício [1-3] 

GENÉRICO PRINCÍPIO ACTIVO NOME COMERCIAL 
PREOCUPAÇÕES 

EXERCÍCIO 

β-bloqueadores 

Acebutolol Prent 

Diminui a 
Frequência 
Cardíaca e Pressão 
Arterial e em 
Esforço não 
representa a 
verdadeira carga 
externa através da 
Frequência 
Cardíaca 

Atenolol 

Atenolol MG 
Atenolol J. Neves 
Tenormin 
Tenormin Mite 

Betaxolol 
Bertocil 
Betoptic 

Bisoprolol 
Bisoprol MG 
Concor 
Concor IC 

Sotalol Darob 

β-bloqueadores e 
Diuréticos 

Atenolol + 
Clorotalidona 

Tenoretic 
Tenoretic Mite 

Hidroclorotiazida + 
Bisoprol 

Concor10 Plus 

α- e β-
bloqueadores da 
actividade 
adrenérgica 

Carvedilol 
Carvediol MG 
Dilbloc 
Dilbloc IC 

Diminui a Pressão 
Arterial com o 
Exercício 

Bloqueador 
adrenérgico α1 

Doxazosina 
Cardura Gits 
Periostat 

 

Tansulozina 
Omnic 
Pradif 
Tansulosina MG 

 

Terazosina 
Hytrin 
Terazosina Alter 

 

Agonista Central α2 

Clonidina 
Catapresan 
Edolglau 

 

Metildopa 
Aldomet 
Aldomet Forte 

 

Bloqueadores Diltiazem Dilfar  
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canais de Cálcio Dilfar 180 
Diltiazem Farmoz 
Diltiazem Mg 
Diltiem 
Diltiem Ap 200 
Diltiem Ap 300 
Etizem 
Herbesser 
Herbesser SR 

Amlodipina 
Amlodipina MG 
Norvasc 

 

Felodipina 
Felodipina MG 
Felodipina Generis 
Preslow 

 

Isradipina 
Dilatol SRO 
Lomir 
Lomir SRO 

 

Nicardipina Nerdipina  

Nifedipina 

Adalat 10 
Adalat 5 
Adalat Ap 
Adalat CR 
Nifedipina MG 

 

Nimodipina 

Brainox 
Modina 
Nimodipina Mepha 
Nimotop 
Sobrepina 
Trinalion 

 

 

 

 

 

4.3. PRESCRIÇÃO [1] 

4.3.1. Treino Aeróbio 

FREQUÊNCIA: 3 a 7 vezes/semana 

DURAÇÃO: 30 a 60 minutos/dia (intensidade moderada) contínuos ou intermitentes 

(nunca < 10 minutos) 
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INTENSIDADE: 40 a 60% VO2máx ou FCres  

MODO: Atividades aeróbias que envolvam grandes grupos musculares 

 

4.3.2. Treino de Força  

(recomendado como complemento com o Treino Aeróbio) 

MODO: Máquinas de carga acomodativa 

DURAÇÃO: 8 a 10 exercícios, 8 a 12 repetições, ≥ 1 série  

INTENSIDADE: 60 a 80% 1-RM 

FREQUÊNCIA: 2 a 3 dias/semana (em conjunto com exercício aeróbio) 

 

4.3.3. Treino de Flexibilidade 

MODO: Principais grupos musculares 

FREQUÊNCIA: 3 dias/semana 

DURAÇÃO: 15-60 segundos/alongamento (≥4 repetições por alongamento) 

INTENSIDADE: Manter o alongamento abaixo do ponto de desconforto, o ponto de 

desconforto ocorre em maiores amplitudes de movimento, progredir toleradamente. 
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5. DISLIPIDÉMIA 

Dislipidémia (ou Hiperlipidémia) é a presença de níveis elevados ou anormais de 

lipídios e/ou lipoproteínas no sangue. Os lipídios (moléculas gordurosas) são 

transportados numa cápsula de proteína, e a densidade dos lipídios e o tipo de 

proteína determinam o destino da partícula e sua influência no metabolismo.  

As anormalidades nos lipídios e lipoproteínas são extremamente comuns na 

população geral, e são consideradas um factor de risco altamente modificável para 

doenças cardiovasculares, devido à influência do colesterol, uma das substâncias 

lipídicas clinicamente mais relevantes, na aterosclerose. 

 

5.1. LIMITAÇÕES [1] 

 O programa de treino deve ser modificado se o indivíduo apresentar outras 

condições, tais como Síndrome Metabólica, Obesidade e Hipertensão 

 Indivíduos medicados para a dislipidémia, podem sofrer danos musculares e, 

experienciar fadiga e dor muscular – mialgia – durante o exercício 

 Alterações no perfil lipídico através do exercício aeróbio podem levar várias 

semanas ou meses dependendo de uma variedade de factores, incluindo os 

níveis iniciais de lípidos e lipoproteínas no sangue, energia despendida por 

semana e o objectivo que foi definido para atingir com o programa de treino. 

 

5.2. INTERACÇÕES [2, 3] 

Tabela 9 - Medicação para a Dislipidémia e respectivas preocupações com o Exercício 

PRINCÍPIO ACTIVO NOME DO MEDICAMENTO 

Colestiramina Quantalan 

Fenofibrato 

Catalip 

Catalip 267 

Micronizado 

Fenofibrato MG 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lip%C3%ADdio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sangue
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
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Supralip 145 MG 

Gemfibrozil 

Gemfibrozil MG 

Lipoite Forte 

Lopid 

Lopid 600 

Atorvastatin Zarator 

Fluvastatina 

Canef 

Canef 80 MG 

Cardiol 20 

Cardiol 40 

 Cardiol XL 

Fluvastatina MG 

Lescol 

Lescol XL 

Lovastatina 

Lipdaune 

Lipus 

Lovastatina MG 

Mevinacor 

Mevlor 

Tecnolip 

Pravastatina 

Pravacol 

Pravastatina MG 

Sanaprav 

Rosuvastatina 

Crestor 10 MG 

Crestor 20 MG 

Crestor 5 MG 

Visacor 10 MG 

Visacor 20 MG 

Visacor 5 MG 

Ezetimiba Ezetrol 
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5.3. PRESCRIÇÃO[1] 

FREQUÊNCIA: ≥ 5 dias/semana 

DURAÇÃO: 30 a 60 minutos/dia, contudo para promover ou manter a perda de peso 50 

a 60 minutos/dia ou mais é recomendado (contínuo ou intermitente, nunca menos de 

10 minutos) 

INTENSIDADE: 40 a 70% VO2reserva ou FCreserva 

MODO: Numa primeira fase atividades aeróbias que envolvam grandes grupos 

musculares, numa fase mais avançada, o exercício aeróbio, deve ser complementado 

com exercício de força muscular. Indivíduos com dislipidémia e sem nenhuma outra 

patologia, deve seguir as indicações do adulto aparentemente saudável para o treino 

de força muscular. 
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6. SÍNDROME METABÓLICA 

A Síndrome Metabólica, também designada por Síndrome X ou Síndrome de 

Resistência à Insulina, não é uma doença, mas sim um conjunto de sinais e sintomas 

que quando reunidos traduzem uma perturbação com significado patológico. Segundo 

a NCEP – ATP III (2004) estamos perante um caso de Síndrome Metabólica quando se 

encontram presentes 3 dos 5 seguintes fatores: perímetro abdominal aumentado, 

triglicéridos elevados, concentração de HLD diminuída, pressão arterial aumentada, 

glicémia em jejum elevada – consultar a tabela 10. Conforme a International Diabetes 

Federation (2005) os critérios são os mesmos contudo, um dos fatores tem de ser 

obrigatoriamente o perímetro abdominal aumentado. 

Tabela 10 - Critérios de Diagnóstico da Síndrome Metabólica  (NCEP – ATP III, 2004) 

CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO VALORES DE CORTE 

Perímetro Abdominal Aumentado 
> 102 cm para o homem caucasiano 

> 88 cm para a mulher caucasiana 

Concentração HDL diminuída 

< 40 mg/dL nos homens 

< 50 mg/dL nas mulheres  

ou tratamento específico 

Pressão Arterial Aumentada 

≥ 130 de pressão arterial sistólica e/ou ≥ 

85 mmHg de pressão arterial diastólica ou 

tratamento específico 

Glicémia em Jejum Elevada 

≥ 110 mg/dL ou diabetes mellitus 

previamente diagnosticada - Se a glicemia 

em jejum for ≥ 100 mg/dL é aconselhada 

uma prova de tolerância à glicose, embora 

esta não seja necessária para definir a 

presença desta síndrome 

Triglicéridos Elevados 
≥ 150 mg/dL (ou tratamento específico 

para hipertrigliceridémia 
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6.1. PRESCRIÇÃO [1] 

As Guidelines para a prescrição de exercício para indivíduos com Síndrome 

Metabólica são semelhantes às recomendações para Adulto Aparentemente Saudável. 

Contudo, é necessário haver um maior cuidado e monitorização devido às condições e 

consequências associadas. 

DURAÇÃO: 300 minutos/semana ou 50 a 60 minutos em 5 dias/semana e progredir para 

60 a 90 minutos/dia em 5 dias/semana para promover ou manter a perda de peso 

INTENSIDADE: Numa fase inicial 40 a 60% VO2reserva ou FCreserva (intensidade moderada) e 

progredir até 50 a 75% VO2reserva ou FCreserva (intensidade vigorosa) 
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7. OSTEOPOROSE 

A Osteoporose é considerada uma doença óssea metabólica caracterizada por 

uma redução de massa óssea, isto é, por uma densidade mineral óssea reduzida, e por 

uma deterioração da arquitetura do osso, com consequente aumento da fragilidade 

óssea e maior risco de fratura. É uma doença generalizada a todo o esqueleto. As 

zonas frequentemente mais afetadas são as zonas da anca (colo do fémur), do punho 

(rádio) e da coluna vertebral. 

 

Tabela 11 - Critérios de Diagnóstico da Osteoporose [2] 

Normal DMO com desvio padrão igual ou inferior a 1 (DP) da 

média para jovens adultos 

Osteopénia DMO com DP entre 1.0 e 2,5 abaixo da média para 

jovens adultos 

Osteoporose DMO com DP igual ou superior a 2,5 abaixo da média 

para jovens adultos 

Osteoporose Severa Osteoporose com 1 ou mais fraturas por fragilidade 

 

7.1. LIMITAÇÕES [1] 

 As recomendações gerais apontam para uma intensidade moderada que não 

cause ou aumente a dor 

 Exercícios que envolvam movimentos explosivos ou de alto impacto devem ser 

evitados 

 Exercícios que envolvam torção, flexão ou compressão da coluna devem ser 

evitados 

 DMO da coxa é um indicador mais fiável do risco de Osteoporose do que a 

DMO da coluna vertebral 

 Para indivíduos idosos com risco elevado de quedas, a prescrição deve incluir 

atividades que melhorem o equilíbrio. 
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7.2. INTERACÇÕES  

 

Ilustração 1 - Medicação a seguir de acordo com a Densidade Mineral Óssea do Indivíduo 

 

Tabela 12 - Medicação para a Osteoporose e respetivas preocupações com o Exercício [1-3] 

PRINCÍPIO ACTIVO NOME DO MEDICAMENTO 

Ciproterona + Valerato De 
Estradiol 

Climen 

Didrogesterona + Estradiol 
Femoston 1/5 
Femoston 2/10 

Dienogest + Valerato De Estradiol Climodien 
Drospirenona + Estradiol Angeliq 

Estradiol 

Climara 
Dermestril 100 
Dermestril 25 
Dermestril 50 
Dermestril-Septem 25 
Dermestrilseptem 50 
Dermestril-Septem 75 
Estraderm Mx 25 
Estraderm Mx 50 
Estradot 
Estrapatch 
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Estreva 
Femsete 
Vagifem 
Zumenon 

Estradiol + Gestodeno Avadene 1 

Estradiol + Levonorgestrel 
Femsete Combi 
Femsete Evo 
Nuvelle 

Estradiol + Noretisterona 

Activelle 
Estalis 50/250 
Estalis Sequi 
Estracomb Tts 
Kliogest 
Novofem 
Trisequens 

Medroxiprogesterona + Valerato 
De Estradiol 

Dilena 

Norgestrel + Valerato De 
Estradiol 

Progyluton 

Tibolona 
Clitax 
Goldar 
Livial 

 

7.3. PRESCRIÇÃO EM INDIVÍDUOS COM RISCO DE DESENVOLVER 

OSTEOPOROSE [1] 

7.3.1. Treino Aeróbio 

FREQUÊNCIA: 3 a 5 vezes/semana 

DURAÇÃO: 30 a 60 minutos/dia (combinação treino aeróbio + treino de força) 

INTENSIDADE: Moderada a Vigorosa  

MODO: Actividades que envolvam o peso do corpo ou saltos 

 

7.3.2. Treino de Força  

FREQUÊNCIA: 2 a 3 vezes/semana 

DURAÇÃO: 30 a 60 minutos/dia (combinação treino aeróbio + treino de força) 

INTENSIDADE: 60 a 80% 1-RM até 80 a 90% 1-RM 
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REPETIÇÕES: 8 a 12 até 5 a 6 repetições 

SÉRIES: 2 séries 

MODO: Máquinas ou pesos livres 

 

7.4. PRESCRIÇÃO EM INDIVÍDUOS COM OSTEOPOROSE  

7.4.1. Treino Aeróbio 

FREQUÊNCIA: 3 a 5 vezes/semana 

DURAÇÃO: 30 a 60 minutos/dia (combinação treino aeróbio + treino de força) 

INTENSIDADE: Moderada (40 a 60% FCreserva) 

MODO: Atividades que envolvam o peso do corpo 

 

7.4.2. Treino de Força  

FREQUÊNCIA: 2 a 3 vezes/semana 

DURAÇÃO: 30 a 60 minutos/dia (combinação treino aeróbio + treino de força) 

INTENSIDADE: 60 a 80% 1-RM 

REPETIÇÕES: 8 a 12 

SÉRIES: 2 séries 

MODO: Máquinas ou pesos livres. 
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8. ARTRITE 

Inflamação das articulações ao nível do corpo todo. Conjunto de sintomas e 

sinais resultantes de lesões articulares produzidas por diversos motivos e causas. Em 

baixo, vários tipos de Artrite: 

 ARTRITE DEGENERATIVA 

Doença crónica, degeneração da cartilagem articular, hipertrofia óssea (dor ao 

movimentar-se). As articulações mais lesadas são os joelhos, coxo-femurais e a coluna. 

 ARTRITE GOTOSA 

Doença causada por uma reação inflamatória a micro cristais minerais de Urato. Maior 

incidência no sexo masculino (fatores culturais), na mulher é mais frequente após a 

menopausa. As articulações mais lesadas são o hálux (dedo do pé), dorso do pé, 

joelhos, tornozelos e cotovelos. A região afetada fica quente, dolorosa e com 

vermelhidão. Pode haver febre e limitação dos movimentos e ácido úrico elevado (85% 

dos casos). 

 ARTRITE PIOGÉNICA AGUDA 

As articulações mais afetadas são a coxo-femural, os joelhos e os ombros. Sendo que 

as menos afetadas são os tornozelos, os cotovelos, as sacroilíacas e os punhos. 

 ARTRITE PSORIÁTICA 

Relacionada com a Psoríase (doença de pele). 

 ARTRITE REUMATÓIDE 

Doença reumática crónica de etiologia desconhecida. Manifesta-se pelo envolvimento 

repetido e habitualmente crónico das estruturas articulares e periarticulares. Pode 

afectar o tecido conjuntivo em qualquer parte do organismo. Quando não é tratada 

precocemente pode traduzir incapacidade funcional. 
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FATORES DE RISCO 

 Género: 4 mulheres/1 homem 

 Idade: Adultos jovens e mulheres pós-menopáusicas 

 Historial de Doença e Vacinação: podem surgir casos de AR depois de infecções 

por parvovírus e rubéola ou vacinações para a rubéola, tétano, hepatite B e 

influenza.  

FORMAS DE PREVENÇÃO 

 Gravidez 

 Uso de contracetivos orais 

 Ingestão moderada de álcool 

 

8.1. LIMITAÇÕES [1] 

 Evitar exercício vigoroso durante a fase aguda e períodos de inflamação 

 É aconselhável a mobilização das articulações afetadas, em toda a sua 

amplitude, durante os períodos acima descritos 

 A progressão através do aumento da duração do exercício deve ser enfatizada 

ao invés do aumento de intensidade 

 Aquecimento e retorno à calma adequados, de 5 a 10 minutos e com 

movimento calmos em toda a amplitude articular, são essenciais para 

minimizar a dor 

 Informar os indivíduos que pode surgir desconforto durante ou imediatamente 

a seguir ao exercício e, que não está necessariamente associado a um desgaste 

das articulações 

 Contudo, se a dor persistir durante 2 horas após exercício e exceder a 

intensidade antes do exercício, a duração e/ou intensidade do exercício deve 

ser diminuída nas próximas sessões 

 Encorajar o indivíduo com artrite a treinar quando a dor é mais fraca e/ou em 

conjunto com pico de atividade da medicação 
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 Devem utilizar ténis apropriados que promovam a estabilidade absorção aos 

choques 

 Incorporar exercícios funcionais de modo a promover o controlo 

neuromuscular, o equilíbrio, e a manutenção das atividades diárias 

 Para exercícios aquáticos, de modo a diminuir a dor e promover o relaxamento 

muscular, a temperatura da água deve estar entre 28º a 31ºC. 

 

8.2. INTERACÇÕES [1-3] 

Tabela 13- Medicação para a Artrite e respetivas preocupações com o Exercício 

PRINCÍPIO ACTIVO NOME COMUM 
PREOCUPAÇÕES 

EXERCÍCIO 

Inibidores de Cox-2 

Celecoxib Celebrex 100 Mg 

Celebrex 200 Mg 

Solexa 100 Mg 

Solexa 200 Mg 

 

Anti-inflamatórios 

não esteróides 

Ácido 

Acetilsalicílico 

Aspirina 

Maior risco de 

toxicidade 

Gastrintestinal, Renal 

Hepática e Sistema 

Nervoso Central 

Ibuprofeno Brufen 

Brufen Suspensão 

Dolocyl 

Ibuprofeno Mg 

Kifen 

Moment 200 

Norvectan 400 

Norvectan 600 

Nurofen 

Nurofen 400 

Nurofen Gel 

Ozonol 

Solufen 
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Solvium 

Spidifen 

Spidifen 400 Mg 

Comprimidos 

Tricalma 

Trifene 

Trifene 200 

Trifene 400 

Trifene 

Dispersível 

Zip-A-Dol 

Naproxeno Momendol 

Naprosyn 

Naprosyn Ec 

Naproxeno Mg 

Reuxen 

Indometacina Elmetacin 

Indocid 

Indocid Retard 

Indocollyre 0,1% 

Indocollyre 0,1% 

Colírio Pronto 

Reumacide 

Cortico-esteróides 

Prednisona Meticorten Osteoporose 

Miopatia 

Catarata 

Hipertensão 

Diabetes T2 

Anti-Reumáticos 

Modificadores de 

Doença 

Leflunomida Arava O uso prolongado pode 

causar complicações 

hepáticas, toxidade 

Sulfassalazina Salazopirina En 

Hidroxicloroqui Plaquinol 
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na gastrointestinal e para o 

sistema nervoso 

Imunodepressivos Infliximab Infliximab  

 

8.3. PRESCRIÇÃO [1, 2] 

8.3.1. Treino Aeróbio  

(actividades que envolvam grandes grupos musculares como andar, nadar, andar de 

bicicleta, dança e exercícios aquáticos) 

Frequência: 3 a 5 vezes/semana 

Duração: 5 a 10 minutos/dia até acumular 20 a 30 minutos/dia até atingir um total de 

150 minutos/semana 

Intensidade: 40 a 60% FCreserva   

Modo: exercício aeróbios com pouco stress articular (caminhar, andar de bicicleta ou 

nadar) 

 

8.3.2. Treino de Força  

INTENSIDADE: 40 a 60% 1-RM 

REPETIÇÕES: 10 a 15 repetições 

SÉRIES: Uma ou mais séries 

FREQUÊNCIA: 2 a 3 dias/semana 

MODO: Indivíduos com fraqueza articular ou muscular significativa parecem beneficiar 

de exercícios isométricos na articulação afectada, progredindo depois para um treino 

dinâmico. Incluir exercícios para os maiores grupos musculares 

8.3.3. Treino de Flexibilidade 

 Antes dos treinos aeróbios e de força. 



39 
 

9. ARTROSE 

Perturbação crónica das articulações caracterizada pela degeneração da 

cartilagem e do osso adjacente, que pode causar dor articular e rigidez. 

SINTOMAS 

 Dor localizada 

 Limitação da mobilidade articular 

 Edema localizado 

FACTORES DE RISCO 

 Idade (≥ 70 anos principalmente) 

 Sexo (predominantemente o feminino) 

 Obesidade 

 Traumatismos 

 Sobrecarga articular (profissão ou lazer) 

 

 

9.1. INTERACÇÕES  

Tabela 14 - Medicação para a Artrose e respetivas preocupações com o Exercício[1-3] 

PRINCÍPIO ACTIVO NOME COMUM 
PREOCUPAÇÕES 

EXERCÍCIO 

Inibidores de Cox-2 

Celecoxib Celebrex 100 Mg 

Celebrex 200 Mg 

Solexa 100 Mg 

Solexa 200 Mg 

 

Anti-inflamatórios 

não esteróides 

Ácido 

Acetilsalicílico 

Aspirina Maior risco de 

toxicidade 

Gastrintestinal, Renal 

Hepática e Sistema 

Ibuprofeno Brufen 

Brufen Suspensão 
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Dolocyl 

Ibuprofeno Mg 

Kifen 

Moment 200 

Norvectan 400 

Norvectan 600 

Nurofen 

Nurofen 400 

Nurofen Gel 

Ozonol 

Solufen 

Solvium 

Spidifen 

Spidifen 400 Mg 

Comprimidos 

Tricalma 

Trifene 

Trifene 200 

Trifene 400 

Trifene 

Dispersível 

Zip-A-Dol 

Nervoso Central 

Naproxeno Momendol 

Naprosyn 

Naprosyn Ec 

Naproxeno Mg 

Reuxen 

Indometacina Elmetacin 

Indocid 

Indocid Retard 

Indocollyre 0,1% 
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Indocollyre 0,1% 

Colírio Pronto 

Reumacide 

Cortico-esteróides 

Prednisona Meticorten Osteoporose 

Miopatia 

Catarata 

Hipertensão 

Diabetes T2 

Anti-Reumáticos 

Modificadores de 

Doença 

Leflunomida Arava O uso prolongado pode 

causar complicações 

hepáticas, toxidade 

gastrointestinal e para o 

sistema nervoso 

Sulfassalazina Salazopirina En 

Hidroxicloroqu

ina 

Plaquinol 

Imunodepressivos Infliximab Infliximab  

 

9.2. PRESCRIÇÃO [1] 

Atividades Recomendadas 

 Caminhada 

 Natação 

 Hidroginástica 
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10.  CANCRO 

Doença caracterizada por um crescimento descontrolado e disseminação de 

células anormais resultantes de danos ao ADN, derivado a fatores internos e 

ambientais. 

Tabela 15 - Sinais e Sintomas dos Cancros mais Comuns [1] 

LOCAL SINAIS E SINTOMAS 

Mama Caroço na mama, espessamento, tumefação, distorção ou 

hipersensibilidade, irritação ou depressão da pele, dor ou 

retração do mamilo (virados para dentro), presença de escama, 

sangramento ou secreção anormal 

Colo-retal Sangramento retal, sangue nas fezes, uma mudança nos hábitos 

intestinais (constipação ou diarreia persistente), cólicas ou dor 

abdominal constante, uma sensação de que precisa defecar que 

não é aliviada ao conseguir fazê-lo, apetite reduzido, fraqueza e 

fadiga, icterícia (coloração amarela da pele e das partes 

esbranquiçadas dos olhos) 

Pulmão Tosse persistente, escarro sanguinolento ou da cor da ferrugem 

(secreção ou flegma), dor torácica agravada pela respiração 

profunda, falta de ar, início recente de sibilos, rouquidão, perda 

de peso e de apetite, pneumonia ou bronquite recidivante e 

febre sem uma razão conhecida 

Próstata Fluxo urinário fraco ou interrompido, impossibilidade de urinar, 

ou dificuldade para iniciar ou interromper o fluxo urinário, 

necessidade de urinar com demasiada frequência 

(especialmente de noite), sangue na urina, dor ou queimadura 

ao urinar, dor contínua na região lombo-saccígea, pelve ou terço 

superior das coxas, dificuldade em conseguir uma ereção 

 

 

Benefícios Psicológicos do Exercício após o diagnóstico de Cancro 
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 Reduz a Ansiedade 

 Diminui a Depressão 

 Aumenta o Vigor 

 Melhora a Aptidão Física 

 Aumenta o Autoconceito/Estima 

 Maior Sensação de Controlo 

 Melhor Qualidade de Vida Geral 

 Melhor Satisfação com a Vida 

 

Benefícios Fisiológicos do Exercício após o diagnóstico de Cancro 

 Aumenta a Capacidade funcional 

 Aumenta a Força Muscular 

 Maior Flexibilidade 

 Melhor Composição Corporal/Controlo de Peso 

 Menor duração de Neutropenia e Trombocitopenia 

 Níveis altos de Hemoglobina 

 Aumenta a atividade das células assassinas naturais 

 Fadiga reduzida 

 Menos náuseas e vómitos 

 Maior controlo da dor 

 Menos diarreia 

 

10.1. LIMITAÇÕES [1] 

Tabela 16 - Contraindicações para a Avaliação Física e Exercício em indivíduos com Cancro 

 CONTRA-INDICAÇÕES  

Fatores relacionados com o 

tratamento 

Não realizar exercício no dia e nas 24h seguintes 

após a quimioterapia; 

Não realizar exercício após a recolha de sangue 

Reação severa nos tecidos com a radioterapia. 

Hematologia Plaquetas < 50000; 
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Glóbulos Brancos < 3000; 

Hemoglobina < 10g/dL. 

Músculo-esquelético 

Dor no pescoço e costas; 

Fadiga muscular invulgar; 

Caquexia severa; 

Capacidade funcional enfraquecida. 

Sistémico 

Infeções agudas; 

Febre (> 38ºC); 

Mal-estar geral. 

Gastrointestinal 

Náusea severa; 

Vómito ou diarreia (24 a 36h); 

Desidratação; 

Nutrição pobre: líquidos e/ou ingestão. 

Cardiovascular 

Dor no peito; 

FC > 100bpm ou < 50 bpm; 

PAS > 145mmHg e/ou PAD > 95 mmHg; 

PAS < 85 mmHg; 

FC irregular; 

Inchaço nos tornozelos. 

Pulmonar 

Dispneia severa; 

Tosse; 

Dor no peito ao respirar fundo. 

Neurológico 

Declínio significativo no estado cognitivo; 

Tonturas; 

Desorientação; 

Visão turva; 

Ataxia. 

 

 

 

Tabela 17 - Precauções Especiais a ter ao prescrever exercício para Sobreviventes de Cancro [1] 
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COMPLICAÇÃO PRECAUÇÃO 

Nível de hemoglobina <8,0 g/dL Evitar atividades que exijam um 

transporte significativo de oxigénio (alta 

intensidade) 

Contagem absoluta de neutrófilos 

≤0,5x109/L 

Evitar atividades que podem fazer 

aumentar o risco de infeção bacteriana 

(ex. Natação) 

Contagem de plaquetas <50x109/L Evitar atividades que aumentem o risco 

de sangramento (ex. desportos de 

contacto ou exercícios de alto impacto) 

Febre > 38ºC Pode indicar infeção sistémica e deve ser 

investigada. Evitar o exercício de alta 

intensidade 

Ataxia/vertigem/neuropatia sensorial 

periférica 

Evitar atividades que exigem equilíbrio e 

coordenação significativos (ex. 

passadeira) 

Caquexia profusa (perda de > 35% do 

peso pré-mórbido) 

A perda de massa muscular limita 

habitualmente o exercício para uma 

intensidade leve, dependendo do grau de 

caquexia 

Dispneia Pesquisar a etiologia. Exercício realizado 

até à tolerância 

Dor óssea Evitar atividades que aumentam o risco 

de fratura (ex. desportos de contacto ou 

exercícios de alto impacto) 

Náuseas severas Pesquisar a etiologia. Exercício realizado 

até à tolerância 

Fadiga extrema/fraqueza muscular Exercício realizado até à tolerância 

Desidratação Garantir uma hidratação adequada 

 

10.2. INTERACÇÕES 
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Tabela 18 - Tipos de Quimioterapia e seus efeitos adversos comuns [1] 

CLASSE EXEMPLOS 
EFEITOS ADVERSOS 

COMUNS 

Quimioterapia com 

antimetabólitos 

(intravenosa) 

Metotrexato, fluorouracil, 

gencitabina 

Fadiga, anorexia, náuseas, 

anemia, neutropenia, 

trombocitopenia 

Quimioterapia com 

antitubulina (intravenosa) 

Taxol, taxotere, 

vinorelbina, vincristina 

Fadiga, dor muscular, 

neuropatia periférica 

sensorial e motora, ataxia, 

anemia, neutropenia, 

trombocitopenia 

Quimioterapia com 

alquilantes 

Ciclofosfamida, 

clorambucil 

Fadiga, anorexia, náuseas, 

anemia, neutropenia, 

trombocitopenia 

Quimioterapia com 

antraciclina (intravenosa) 

Doxorrubicina 

(Adriamicina), 

mitoxantrona 

Fadiga, cardiotoxicidade 

(insuficiência cardíaca <5% 

dos pacientes), náuseas, 

vómitos, anemia, 

neutropenia, 

trombocitopenia 

Quimioterapia com sais de 

platina (intravenosa) 

Cisplatina, carboplatina Fadiga, náuseas, 

neuropatia periférica 

sensorial e motora, 

anemia, neutropenia, 

trombocitopenia 

Quimioterapia com 

transplante de medula 

óssea/células-tronco 

Combinação de 2-4 

agentes quimioterápicos 

em doses máximas 

toleradas 

Perda de massa muscular, 

descondicionamento, 

náuseas, vómitos, 

neuropatia, anemia, 

neutropatia, 

trombocitopenia, infecção 
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Terapia hormonal com 

glicocorticóide (oral) 

Dexametasona (Decadron), 

prednisona 

Redistribuição da gordura 

(obesidade troncular e 

facial), fraqueza dos 

músculos proximais, 

osteoporose, edema, 

infecção 

Terapia hormonal com 

antiestrogénio (oral) 

Tamoxifeno Aumento de peso, fadiga, 

fogachos 

Terapia hormonal com 

antiandrogénio (oral) 

Flutamida Aumento de peso, fadiga, 

perda de massa muscular, 

fogachos, osteoporose 

Agonistas da hormona 

libertadora da hormona 

luteinizante (injecção 

subcutânea) 

Goserelina, buserelina Aumento de peso, fadiga, 

fogachos, osteoporose 

 

Tabela 19 - Efeitos adversos comuns da Radioterapia [1] 

LOCAL DA RADIAÇÃO CANCROS COMUNS EFEITOS ADVERSOS 

Pele Todos os cancros Vermelhidão, dor, 

vesículas, elasticidade 

reduzida 

Cérebro Cancros e metástases 

cerebrais 

Náuseas e vómitos, fadiga 

Faringe Cancro do trato 

respiratório superior 

Úlcera da boca 

Glândulas Salivares Cancro do trato 

respiratório superior 

Xerostomia (boca seca) 

Tórax Mama, pulmão e linfoma Um certo grau de Fibrose 

Pulmonar irreversível; o 

coração pode receber 

radiação, acarretando 
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inflamação pericárdica, 

fibrose; aterosclerose 

prematura, cardiomiopatia 

Abdómen Pâncreas, estômago e 

linfoma 

Vómitos e/ou diarreia 

Pélvis Próstata, colo uterino Diarreia, dor pélvica, 

fibrose vesical e, 

ocasionalmente 

incontinência e disfunção 

sexual 

Articulações Sarcomas e metástases 

ósseas 

Fibrose do tecido 

conjuntivo e das cápsulas 

articulares; pode reduzir a 

amplitude do movimento 

 

10.3. PRESCRIÇÃO [1] 

10.3.1. Treino Aeróbio  

(atividades que envolvam grandes grupos musculares como andar, nadar, andar de 

bicicleta, dança e exercícios aquáticos) 

FREQUÊNCIA: 3 a 5 vezes/semana 

DURAÇÃO: 20 a 60 minutos/dia 

INTENSIDADE: 40 a <60% VO2máx ou FCreserva 

MODO: Exercício aeróbios que incluam grandes grupos musculares 

PROGRESSÃO: A progressão deve ser na frequência e na duração, somente quando esses 

objetivos forem alcançados, a intensidade pode ser aumentada. 
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10.3.2. Treino de Força  

INTENSIDADE: 40 a 60% 1-RM 

FREQUÊNCIA: 2 a 3 dias/semana (mínimo 48h dentre eles) 

SÉRIES: 1 a 3 séries 

REPETIÇÕES: 8 a 12 repetições (limite superior de 15 repetições) 

MODO: Exercícios em máquinas, pesos livres ou com o peso do corpo que incluam 

grandes grupos musculares 

 

10.3.3. Treino de Flexibilidade 

FREQUÊNCIA: 2 a 7 dias/semana 

INTENSIDADE: Exercício estático lento que se estende até ao ponto de tensão 

DURAÇÃO: 4 repetições de 10 a 30 segundos por alongamento 

MODO: Alongamento ou exercícios de flexibilidade que incluam os maiores grupos 

musculares das áreas musculares ou articulações afetadas pelos tratamentos.

1 
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