
Quais os benefícios da atividade física na terceira idade? 

Para além do aumento na esperança média de vida, os benefícios da atividade física na 

pessoa mais velha são essencialmente determinantes para a preservação de um bom 

funcionamento motor e cognitivo proporcionando uma melhor qualidade de vida. A aptidão 

física é um importante marcador deste processo e está diretamente associada a uma maior 

independência funcional, o que permite não só a realização de todas as tarefas do dia-a-dia 

sem qualquer tipo de constrangimento, como também prevenir eventos de risco, como é o 

caso das quedas. Por exemplo,  cumprir com a recomendação da prática de 150 minutos 

semanais de atividade física em atividades com, pelo menos, intensidade moderada pode 

reduzir o risco de quedas em 30%, sendo esta redução superior quando se verificam 

volumes superiores de atividade física e quando existe treino do equilíbrio.  

A aptidão física promovida pela atividades física é de tal forma importante que pode ser 

utilizada para prever a maior ou menor independência funcional aos 90 anos de idade, pese 

embora em algumas circunstâncias envolvendo pessoas com diabetes tipo 2, programas 

estruturados de atividades físicas possam melhorar a saúde vascular sem que a aptidão 

aeróbia aumente.     

Programas concebidos  para preservar o equilíbrio, a massa óssea e a massa muscular são 

determinantes para a independência funcional. Mais importante ainda é a necessidade de se 

desenvolver a função muscular através de atividades dinâmicas e diversas que desenvolvam 

a coordenação neuromuscular. A conjugação do trabalho mais global do organismo, 

conjugado com exercícios mais localizados multiarticulares permite estimular adaptações 

metabólicas e cardiovasculares e ao mesmo tempo promover adaptações neuromusculares 

essenciais para a qualidade funcional das pessoas mais velhas. Estas adaptações também 

podem retardar o declínio cognitivo e prevenir demências como é o caso da doença de 

Alzheimer.  

Para a maioria das pessoas que, por qualquer razão, não praticam atividade física 

estruturada, reduzir simplesmente o tempo em que estão sentados ou interromper com 

frequência este comportamento, tem benefícios em diversos indicadores do controlo 

glicémico e da independência funcional. Significa isto que a acessível redução de 

comportamentos sedentários no dia a dia deve ser uma estratégia adicional para todas as 

pessoas mais velhas serem mais saudáveis e funcionais.  
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Em conclusão, nunca é tarde para começar e é sempre cedo para desistir da atividade física. 

As pessoas mais velhas devem realizar 150 minutos/semana de atividade física de 

intensidade moderada com desafios de equilíbrio e coordenação, incluindo o trabalho com 

cargas adicionais para se preservar a massa óssea, a massa e a função muscular. Como 

rotina é ainda aconselhável reduzir o comportamento sedentário e interrompê-lo com 

frequência.  

 


