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ATIVIDADE FÍSICA: 
O MELHOR REMÉDIO PARA EMAGRECER 

E TER SAÚDE 

A mudança dos maus hábitos alimentares para 
uma alimentação equilibrada e a implantação de uma 
atividade física regular eficaz têm feito verdadeiros milagres 
em termos de vida saudável e principalmente para a perda e 
manutenção do peso. Várias doenças poderiam ser evitadas 
com uma alimentação adequada e um mínimo de atividade 
física, que de preferência pudesse ser diária, bem feita e por 
isto mesmo eficiente. 

Nosso corpo é uma maravilhosa máquina 
orgânica que foi elaborada para o movimento e não para 
ficar parada. Temos juntas flexíveis, músculos e ligamentos 
bastante elásticos e um complexo mecanismo de combustão 
celular que nos fornece energia para todo tipo de trabalho e 
movimento. Transformamos a energia química dos alimentos 
em energia mecânica para as mais diversas atividades, como 
o trabalho muscular, a circulação sangüínea, a respiração, a 
atividade cerebral, a manutenção da temperatura do corpo 
e todas as demais funções metabólicas. Todavia, como 
qualquer máquina, se ficar parada enferruja, envelhece e, 
no nosso caso, o pior: também engorda. O resultado final do 
nosso mecanismo de ingestão alimentar e gasto metabólico 
adequado é modulado diretamente pela atividade física, 
sobretudo a aeróbica, que deve ser feita diariamente e de 
maneira eficiente. Meia hora de caminhada, esteira ou 
bicicleta ergométrica é o mínimo para potencializar o 
resultado de qualquer que seja o tratamento para redução 
de peso, aumentando o gasto calórico, a queima de gordura 
e a ação de qualquer medicamento para este fim. Este 
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mecanismo eficiente de queima de gordura e aumento de 
gasto metabólico continua mesmo após a atividade física, 
aumentando nossa eficácia em todas as funções orgânicas. 
A atividade física aumenta nosso metabolismo de repouso, 
que permanece elevado mesmo após os exercícios, 
queimando mais calorias e conseqüentemente eliminando 
gorduras. Com o passar do tempo, faz nosso organismo 
entender que este metabolismo eficiente é o metabolismo 
certo, viabilizando uma manutenção e estabilização do peso 
perdido. Todavia, algumas estratégias alimentares devem 
ser observadas para que esta queima de gorduras e aumento 
de metabolismo se reverta em perda de peso: 

• Corte gorduras, principalmente de origem animal, de sua 
alimentação. Gordura já entra como gordura no nosso 
organismo e quase não gasta energia para ser acumulada 
por completo. E, preferencialmente, vai se acumular nos 
lugares mais indesejados e mais difíceis de eliminar. 

• Elimine os açúcares e carboidratos glicêmicos (ricos em 
sacarose e amido que se transformam em açúcar ao 
serem ingeridos). Eles vão liberar insulina e impedir a 
queima de gorduras tanto na atividade física como ainda 
muito tempo depois. 

• Ao comer antes e depois da atividade física, faça opção 
por bons carboidratos de baixo índice glicêmico, com 
muitas fibras e até que contenham proteínas, pois não dão 
distúrbios de insulina, repõem energia sem impedir a queima 
de gordura e ainda previnem a perda de massa muscular. 

• É importante comer para fazer atividade física, porém 
comer de maneira acertada. Devemos fornecer 
condições para que o organismo tenha energia não só 
para os exercícios como também para a queima de 
gordura que é feita pela massa muscular. Sem estas 
condições, estaremos queimando massa magra e 
perdendo musculatura, o que só vai aumentar a tendência 
para engordar. 
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A prática regular da atividade física, melhora a 
circulação, prevenindo doenças como hipertensão arterial, 
AVCs, infartos, melhora do colesterol bom (HDL colesterol) e 
diminuindo as gorduras ruins (LDL colesterol e triglicérides). 
Reduz também a incidência de tromboses, melhora e previne 
o diabetes (tipo II), diminuindo a resistência das células a 
insulina, promove uma melhor produção dos hormônios 
sexuais e do hormônio do crescimento, melhorando a libido 
e preservando a massa muscular. Previne, ainda, a perda 
de massa óssea e a osteoporose. A atividade física libera 
endorfinas, substâncias bioquímicas relaxantes e 
calmantes, diminuindo o estresse e prevenindo ou atenuando 
estados depressivos em geral, melhorando evidentemente 
o relacionamento social, a produtividade no trabalho e a 
qualidade de vida em todo o seu conjunto. 

O homem primitivo tinha, com certeza, suas 
longas caminhadas para buscar seu alimento e isto 
certamente era uma atividade diária. Estas mesmas longas 
caminhadas sempre se fizeram presentes na vida de 
nossos antepassados até pouco mais de um século atrás. A 
caminhada sempre fez parte do dia-a-dia da nossa espécie. 
Claro que os avanços tecnológicos que tanto nos fizeram 
evoluir e que hoje tanto nos acomodam e nos tornam 
excessivamente sedentários, não existiam. É justo que não 
devemos nos excluir dos avanços da ciência e de toda a 
tecnologia que ela nos oferece, e que torna nossa vida mais 
produtiva e mais interessante. Entretanto, não podemos 
esquecer de nossa condição primitiva e animal e que, como 
tal, temos que manter determinados hábitos ancestrais 
inerentes a nossa espécie, essenciais a nossa sobrevivência 
e nossa saúde. 

Faça atividade física regularmente, porém não 
procure atividade física que não possa ser duradoura. 
Pratique a mais simples, que possa ser feita em casa e que 
não dependa de nada que possa ser impedimento (chuva, 
frio, horário etc). Para isto, deve-se ter um recurso caseiro 
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que facilite e que nos faça fidelizar este compromisso: uma 
bicicleta ergométrica frente à televisão, pular corda, andar 
na esteira, dança aeróbica ou qualquer outra, desde que 
seja diária, bem feita, e por pelo menos meia hora todos os 
dias. Não transforme qualquer aparelho que você tenha em 
casa (bicicleta, esteira) em um simples cabide como uma 
grande maioria faz. Use-o e de maneira apropriada. Nos 
dias em que tiver tempo, vontade e quiser fazer mais, só 
estará tendo lucro. Se você tem o perfil de academia e 
gosta deste ambiente, ótimo, é um recurso muito valioso e 
produtivo. Matricule-se em uma e não falte, porque só pagar 
não traz benefício algum, a não ser para o bolso do dono ou 
dona do estabelecimento. Entretanto, nunca deixe de fazer, 
um mínimo de meia hora diária de alguma atividade física, 
qualquer que seja. Os benefícios serão inúmeros, evidentes, 
e se farão notar tanto a curto, como muito mais a médio e 
longo prazo. 

DÚVIDAS NA ATIVIDADE FÍSICA 

Quando se trata de atividade física e 
principalmente quando se quer perder e manter o peso, 
vários questionamentos são feitos. O que temos observado 
é que varias colocações são feitas de maneira incorreta e às 
vezes até prejudicando o objetivo final a que a pessoa em 
questão se propõe. Primeiramente, devemos deixar claro que 
qualquer que seja a atividade física, aeróbica ou 
anaeróbica, se for bem feita e adequada a quem está 
fazendo, trará benefícios. Todavia, não devemos esquecer 
que existem fatores que são importantes e que devem ser 
levados em consideração, como: sexo, idade, condições 
físicas, doenças limitantes, necessidades específicas e 
aptidões pessoais. Todos estes fatores devem ser 
analisados caso a caso. Um profissional médico da área 
deve ser consultado para orientar de maneira correta, 
evitando-se incorrer em práticas inadequadas, prejudiciais 
e que muitas vezes levam a lesões ou a outras 
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conseqüências que são irreversíveis. Nesta situação, as 
crianças e adolescentes são o principal alvo dos cuidados. 
Como estão em fase de crescimento e ainda em formação, 
deve-se sempre evitar atividades de musculação e que 
exijam muita carga. Nesta fase, os esportes e as atividades 
físicas aeróbicas são sem dúvida alguma, os mais indicados 
e que vão proporcionar todos os benefícios. 

Quem se propõe a começar uma atividade física 
deve sempre passar por uma consulta médica, com uma 
completa avaliação clínica e laboratorial, e só então será 
orientado e liberado para a prática da atividade física que 
poderá ser melhor e mais indicada. Há ainda uma questão 
sempre levantada quanto ao que comer para fazer atividade 
física. É muito comum nas academias a indicação dos 
carboidratos para a prática dos exercícios com o objetivo de 
fornecer energia para sua execução, bem como para repor 
as energias gastas nestas atividades. Há até quem indique 
comer carboidratos antes e depois das atividades físicas, 
com a mesma finalidade. 

Como veremos mais adiante, existem 
carboidratos e... carboidratos, que diferem completamente 
com relação à metabolização, absorção e liberação das 
suas substâncias, como também na maneira como são 
aproveitadas suas calorias pelo organismo, que é bem 
diferente. Caso uma pessoa deseje fazer uma atividade 
física aeróbica para queimar gordura e perder peso, deve 
evitar carboidratos de alto índice glicêmico, que liberam 
muita insulina e que vão impedir a queima de gordura e 
conseqüentemente a perda do peso pretendido. Como esta 
reação se estende por um longo período após a atividade 
física que foi feita, os mesmos carboidratos de alto índice 
glicêmico e liberadores de insulina devem sempre ser 
evitados. Além do que, se a quantidade destes carboidratos 
ultrapassar em energia ao montante do que foi queimado 
nos exercícios, o que sobrar vai se acumular nas células 
adiposas sob a forma de gordura. É como se você comesse 
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uma porção de doce ou um sanduíche de 600 calorias e 
caminhasse uma hora, queimando com isto em média 350 
calorias. O restante irá, sem dúvida, com o fator metabólico 
da insulina, se acumular inevitavelmente como gordura e 
ainda por um bom tempo você estaria com dificuldades 
para emagrecer. Não se deve nunca desconsiderar o fato 
de que níveis mais baixos de insulina tornam mais eficaz a 
queima das gorduras já acumuladas e dificultam também o 
armazenamento das mesmas após a prática das atividades 
físicas. 

Pode-se e deve-se, claro, comer antes e depois 
das atividades físicas quando se deseja perder ou manter o 
peso, porém, alimentos de baixo índice glicêmico e, por isso, 
pouco liberadores do hormônio insulina. Alimentos muito 
nutritivos, como as nozes, castanhas, frutas, iogurtes lights, 
barras de proteínas sem açúcar, alimentos que contenham 
muitas fibras e os líquidos isotônicos sem açúcar (água de 
coco é excelente). Numa prática de atividade física aeróbica 
intensa, o nível de insulina cai vertiginosamente e continua 
baixo por muito tempo depois. Este é o momento ideal para 
se comer os alimentos mais protéicos e muitas vezes ricos 
em gorduras boas. Estaremos ao mesmo tempo repondo 
energia e nutrientes, sem desequilibrar o nosso sistema 
metabólico e engordar. 

Outra questão sempre colocada é como saber 
se a atividade física praticada está sendo eficaz, se está 
havendo condicionamento físico adequado e se estamos 
realmente melhorando nosso metabolismo e queimando 
gorduras. Claro que, se a questão do equilíbrio e ajuste na 
alimentação (ninguém deve e nem pode ficar sem comer) for 
feita de maneira adequada, se não estamos com distúrbios 
de nutrientes essenciais, se não temos problemas de saúde 
que sejam limitantes (quanto a isso, há a orientação do 
médico), sem dúvida, estaremos aptos a, gradativamente, 
de acordo com a condição física de cada um, atingir o nível 
de capacidade máxima aeróbica ideal. Tem-se como 
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consenso que, para a perda de peso e para se evitar o 
efeito sanfona, não se pode menosprezar o conselho de 
manter uma atividade física mínima diária de meia hora bem 
desempenhada. Para que tudo saia a contento, não podemos 
descuidar e ter uma alimentação desequilibrada, insuficiente 
e pobre em qualidade nutricional, pois assim, além de 
comprometermos a nossa saúde, ainda poderemos cair na 
armadilha de, com isto, perder a importante massa muscular 
(massa magra) em vez de gordura. Aliás, vale lembrar que 
são nossos músculos os verdadeiros queimadores da 
gordura corporal, sendo imperioso preservá-los e, se forem 
insuficientes, aumentá-los. 

Há contudo, um cálculo muito simples para 
determinar se a atividade física que está sendo feita vem 
sendo bem aproveitada e dando o resultado esperado de 
condicionamento físico e queima de gordura. As pessoas 
comuns, sem problemas de saúde e que não praticam ou 
praticavam pouca atividade física ou esportiva, devem 
atingir nos seus exercícios um nível de batimentos 
cardíacos que pode ser medido facilmente, subtraindo-se 
de 200 a sua idade. Por exemplo: uma pessoa de 45 anos 
nas condições acima, deve manter, em sua atividade física 
aeróbica, o número de batimentos cardíacos sempre em 
torno de 155 batimentos por minuto. Já aqueles mais 
jovens, bem condicionados e que estão mais acostumados 
a práticas esportivas e aos exercícios, podem chegar a uma 
freqüência de 220 diminuindo a sua idade. Alguém nestas 
condições e que tenha 30 anos pode atingir facilmente os 
190 batimentos por minuto em seus exercícios aeróbicos. 
Porém, vale ressaltar que o melhor indicador ainda é o fato 
de nos sentirmos bem e estarmos usufruindo os benefícios 
dos exercícios, sem desconforto e sem assumir exageros que 
nos coloquem em risco. Tanto a atividade física excessiva 
como o sedentarismo tendem a ser prejudiciais a saúde. O 
ideal é não ser sedentário e ter uma atividade física regular. 
Quem tem excesso de peso, mais ainda tem que respeitar 
estas regras. 
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Assim, qual seria a melhor atividade física? 
Como vimos inicialmente, qualquer atividade física bem 
feita traz seus benefícios. Entretanto, devemos sempre nos 
reportar ao nosso passado longínquo, aos nossos ancestrais 
primitivos, para melhor entender o que é mais adequado. O 
homem primitivo em geral é representado com porte atlético, 
musculatura definida, agilidade incomum e quase nenhum 
acúmulo de gordura. É claro, que ele não freqüentava 
academias de ginástica ou fazia musculação em aparelhos. 
Todavia, tudo o que ele conseguia era com muito trabalho 
físico, muito esforço e muitas caminhadas, além de uma 
alimentação mais natural e mais nutritiva. Sem dúvida, 
disparado, a caminhada é uma atividade física de primeira 
linha para nos condicionar fisicamente e nos fornecer com 
facilidade todos os benefícios de que necessitamos. É claro 
que o homem moderno, embora sobrecarregado de 
obrigações, não necessariamente faça muito esforço físico 
na lida diária, podendo ser necessário complementar sua 
caminhada com um pouco de musculação para obter 
melhores e mais completos resultados. Por último, e muito 
importante, é estarmos sempre atentos ao fato de que a 
atividade física não elimina os efeitos negativos de uma 
alimentação errada e prejudicial. Atletas e praticantes de 
atividades físicas regulares também morrem de ataques 
cardíacos e outras doenças que estão relacionadas a erros 
cotidianos de alimentação. Os benefícios para saúde só são 
completos e preventivos quando se associa atividade física 
a uma alimentação saudável e voltada para necessidades 
nutricionais. 
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