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Para obter mais recursos, visite   mass.gov/preventdiabetes    health.gov/moveyourway

Pequenos passos para se movimentar mais

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
PÚBLICA DE MASSACHUSETTS

Fazer atividade física regular (exercícios) reduz o risco de diabetes, 
colesterol alto, pressão alta e outros problemas de saúde. 

Sabemos que praticar atividade física regular pode exigir um 
esforço extra. Pode ser difícil encontrar tempo em uma agenda 
lotada ou lugares seguros para se manter ativo.

Mas pequenos passos para se tornar mais ativo podem fazer 
uma grande diferença para sua saúde. Veja abaixo algumas 
dicas para se tornar mais ativo.

Você não precisa fazer 30 minutos de atividade física de uma só vez. 
Você pode distribuir as atividades ao longo do dia e ainda obter os benefícios!

Como posso me tornar mais ativo ao longo do dia?
Torne-o divertido!

Seja ativo e divirta-se com sua família ou amigos 
fazendo uma caminhada ou passeio de bicicleta.
Use os intervalos dos comerciais de TV 
para se mexer—tente uma dança rápida, 
agachamentos, toque os dedos dos pés ou 
alongue os braços.
Se você estiver em um ambiente fechado, 
experimente um vídeo de exercícios online  
no YouTube ou em outros sites gratuitos.

21 Conte seus passos 
Estacione distante da porta de entrada  
de um lugar que você esteja visitando para 
andar um pouco mais.

Caminhe enquanto fala ao telefone para  
dar mais passos.

Use as escadas em vez da escada rolante  
ou do elevador, sempre que puder.

Monitore seu progresso
Experimente aplicativos gratuitos para  
definir uma meta e acompanhar seu 
progresso.

Esses aplicativos também oferecem  
ideias e dicas de atividade física.

Atividade de intensidade moderada

Este é um exemplo de cronograma. Converse com seu provedor sobre o que é certo para você. 

A maioria dos adultos precisa de 150 
minutos por semana de atividade 
de intensidade moderada, que é o 
movimento que faz seu coração bater 
mais rápido. Alguns exemplos são: andar 
de bicicleta, arremessos de basquete  
ou uma caminhada rápida. Atividades 
como jardinagem ou dança também 
contam como atividades físicas.

5
dias por semana

150 
minutos por semana

Pelo menos 30  
minutos por dia

A atividade para fortalecimento muscular  
é recomendada em pelo menos dois dias por semana, 
como flexões ou levantamento de peso com as mãos.
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