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FAZER EXERCÍCIO UMA VEZ POR SEMANA TAMBÉM É
SAUDÁVEL

Cumprir a cota de atividade física semanal em uma única sessão prolonga a longevidade

Por: Lucas Imbimbo - São Paulo - 16/01/2017
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Ótima notícia para quem está sem tempo para treinar. Um estudo publicado no Journal of American
Medical Association (JAMA) afirma que realizar atividades físicas somente uma vez por semana também
garante benefícios para a saúde, evita doenças graves e aumenta a longevidade.

Até então, as principais organizações de saúde do mundo não consideravam saudável executar uma
grande cota de esportes uma única vez por semana. O indicado era praticar, no mínimo, 150 minutos de
exercícios moderados ou 75 minutos de atividades intensas semanais, divididas em pelo menos três
sessões. Porém, a pesquisa divulgada no JAMA, que avaliou mais de 63.000 pessoas, durante 10 anos,
descobriu que cumprir essa mesma quantidade de atividade física em um só treino reduz em 30% o
risco de morte precoce, em 40% a incidência de doenças do coração e em 18% a possibilidade de óbito
por câncer, quando comparado a alguém sedentário (esse percentuais aumentam quando você treina
mais vezes na semana).
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Correr é o melhor remédio! 
Ficar sentado faz mal a saúde. Corra!

Apesar de a descoberta ser um incentivo para quem não consegue fazer exercícios de segunda a sexta-
feira manter-se ativo no fim de semana, Fellipe Savioli, médico do esporte, ortopedista e membro da
Steadman-Hawkins Clinic, no Colorado (EUA), alerta: “Quem realiza atividade física somente um dia tem
maior risco de lesão do que quem treina mais vezes.” Veja algumas dicas do especialista para evitar
problemas ao fazer exercício uma vez por semana.

Realize um check-up médico a cada seis meses para ter certeza de que você está apto a praticar
esportes.
Respeite os limites do seu corpo. Caso sinta algum tipo de dor, tontura ou enjoo durante o treino,
pare imediatamente e busque a ajuda de um especialista, para descobrir o que aconteceu.
Prefira atividades em que é possível controlar o ritmo, como corrida e ciclismo. No futebol, por
exemplo, ao disputar a bola você nem sempre consegue dosar a intensidade dos seus
movimentos e acaba exigindo demais dos músculos ou até do coração.
Sempre use roupas e equipamentos apropriados para a prática esportiva.
Hidrate-se corretamente antes e durante a atividade física.

Tweet 0

Compartilhe

MATÉRIAS RELACIONADAS VEJA MAIS

MEDICINA ESPORTIVA

Cuidados ao correr com baixa umidade
Seis estratégias simples para evitar que o ar seco prejudique seus treinos e
sua saúde

SAÚDE EM DIA

Use o colesterol ao seu favor
Entenda os efeitos dessa gordura em nosso organismo e regule seus níveis
em prol da saúde

ENTENDA

Lesões de joelho em esportistas
Veja quais são os tipos de problema que mais afetam os joelhos de
corredores, as formas tratamento e prevenção

MAIS LIDAS | SAÚDE

EVENTOS

PRÓXIMO EVENTO
VENUS 15K

RJ
09 DE OUTUBRO

CALNDÁRIO COMPLETO | RESULTADO DE PROVAS

0 comentários Classificar por 

Facebook Comments Plugin

Mais antigos

Adicionar um comentário...

CLIQUECLIQUE CLIQUECLIQUE

http://www.suacorrida.com.br/saude/correr-e-o-melhor-remedio
http://www.suacorrida.com.br/saude/ficar-sentando-faz-mal
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.suacorrida.com.br%2Fsaude%2Ffazer-exercicio-uma-vez-por-semana-tambem-e-saudavel%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Fazer%20exerc%C3%ADcio%20uma%20vez%20por%20semana%20tamb%C3%A9m%20%C3%A9%20saud%C3%A1vel&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.suacorrida.com.br%2Fsaude%2Ffazer-exercicio-uma-vez-por-semana-tambem-e-saudavel%2F&via=twitter_username
http://www.suacorrida.com.br/saber-viver/saude
http://www.suacorrida.com.br/saude/cuidados-ao-correr-com-baixa-umidade
http://www.suacorrida.com.br/saude/cuidados-ao-correr-com-baixa-umidade
http://www.suacorrida.com.br/saude/use-o-colesterol-ao-seu-favor
http://www.suacorrida.com.br/saude/use-o-colesterol-ao-seu-favor
http://www.suacorrida.com.br/saude/lesoes-no-joelho
http://www.suacorrida.com.br/saude/lesoes-no-joelho
http://corridavenus.com.br/2016/rio/home/
http://www.suacorrida.com.br/calendario/
http://suacorrida.com.br/timefinisher/index.php
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key=448856055210289&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FYGoENyUbMBG.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df17b1b45bd5b7e8%26domain%3Dwww.suacorrida.com.br%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.suacorrida.com.br%252Ffab3f14986cd1e%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Fwww.suacorrida.com.br%2Fsaude%2Ffazer-exercicio-uma-vez-por-semana-tambem-e-saudavel%2F&locale=pt_BR&numposts=10&sdk=joey&width=700
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key=448856055210289&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FYGoENyUbMBG.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df17b1b45bd5b7e8%26domain%3Dwww.suacorrida.com.br%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.suacorrida.com.br%252Ffab3f14986cd1e%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Fwww.suacorrida.com.br%2Fsaude%2Ffazer-exercicio-uma-vez-por-semana-tambem-e-saudavel%2F&locale=pt_BR&numposts=10&sdk=joey&width=700#
https://cat.sv.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=16jWtnx1T2NsbkpEUFhsWmlWeXFIYVFSMEFaaENrUzhQblAvaFpWZjM1eUdPajhrdEt0RmYycHoycS80NDhHTXpBcmJBb1c2eTl5blFNSDAzYWJnQkpRMVFvRTRGdVBRTTFmM2UyV2E5KytkcjNMVTVNM1RGK1ZPTUpBSjNseWFsV21lRzB1amFsUmorTEdROCs1K1hxRVBlMlpHcUJwKzllbEtGVWJLMlZLN2Q5ZHhhN2VsSHZGZnZPdFVXa1U0TmZZWGxXZ0lCTk9pVG41QWx0VU5TbUVVRDRrNURLSnF2MEFONWlzTkFVcnl0KzNUcE1CaVBhZlJEbHpCRWl0bUFQTE9NV2NOdy9LS1ZaN1V0Mjd5M1dBTm9tUHBzZ3hLTHVTaWQ4SXRJVGJFSU9FbCtCdzlhMlloTFFZN3dZc05tdVBrMFdaWWxXUXBsZHVtbzRqZEN6RDBIVVp0bThRUCtXbmx2NmJkU2ZmUVFWWnM9fA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.marcamedica.com.br%2F%3Futm_source%3Dcriteo
https://cat.sv.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=gSv8IHx1T2NsbkpEUFhsWmlWeXFIYVFSMEFaaENrUzhQblAvaFpWZjM1eUdPajhrdEt0RmYycHoycS80NDhHTXpBcmJBb1c2eTl5blFNSDAzYWJnQkpRMVFvRTRGdVBRTTFmM2UyV2E5KytkcjNMVTVNM1RGK1ZPTUpBSjNseWFsV21lRzB1amFsUmorTEdROCs1K1hxRVBlMlphRFF1eDlKbXQ5d1dkQnZqOFFBbVdIa0ZVbzlxa0RoeFJCbTVpbVdJUTR6c081TkRkWFJydk1TWHN5VXE1QUpyWlFpZGVXUTJpQW4vUkFzc3gxQzhNSm03eVlzZmIxRWRuK1pZL1hmN3VLNWJwUnJzUTgrZElteitaYis4NGtoZ0Flei91WTRYUHNDaGs4NDFMM0hvQ25HK3JQb2t1RlFXMFR4VWdxZzJpNjBxckJScGFWWWhaUE1PREd6bDNNWW4vdjVKWmR0TWdoRmRza0hhZ3k3U0E9fA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.marcamedica.com.br%2Fdinamometro-de-m-o-tipo-smedley-saehan%3Futm_source%3Dcriteo
https://cat.sv.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=CpF0Cnx1T2NsbkpEUFhsWmlWeXFIYVFSMEFaaENrUzhQblAvaFpWZjM1eUdPajhrdEt0RmYycHoycS80NDhHTXpBcmJBb1c2eTl5blFNSDAzYWJnQkpRMVFvRTRGdVBRTTFmM2UyV2E5KytkcjNMVTVNM1RGK1ZPTUpBSjNseWFsV21lRzB1amFsUmorTEdROCs1K1hxRVBlMmV0ZGlyanBjUUczM09sc0tmWG1HV0lVc2lxdk5yWkJDWXlhNmlOSUdNVnNwQlJpSEYySlBRaTVndGo1S0NtV2xHNnNGR09pdzgrSlZFMWlXbjliTUdJOFZaYnk5U0RLZTZ4OUFCMlBQeXRoVy9Qb2tBSnM2clZGUGJTaWdSN0VZZWtVOTJNUEFPdXhteGE2bUFNalNKVjJXbDgycS9nRTJ5T3Nsdm9jSXl0S0VUNWZuaFFrOW91U1Qyb1NMaUI5TXhGTFcya0VOMHNHajh0WkpDOXljT1E9fA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.marcamedica.com.br%2Fbocal-para-espirometro-descartavel-pct-c-100-unid%3Futm_source%3Dcriteo


23/01/17 00(24Fazer exercício uma vez por semana também é saudável | Portal Sua Corrida

Page 3 of 3http://www.suacorrida.com.br/saude/fazer-exercicio-uma-vez-por-semana-tambem-e-saudavel/

10 atitudes para
ativar a circula��o

Hemorroidas: mitos
e verdades

Saiba tudo sobre
condromal�cia

patelar

�gua em excesso
tamb�m faz mal

Os perigos do uso
de anabolizantes

NOSSOS BLOGS

MARCO JAFET
Run & Food

O USO
INDISCRIMINADO
DE
SUPLEMENTOS
ALIMENTARES

CHRIS BILTOVENI
Fitness for Fun

VONTADE E
CORAGEM

ALEXANDRE MACHADO
Pacer

TAPER: REDUZA O
RITMO ANTES DA
PROVA E
AUMENTE A SU...

LEIA MAIS > LEIA MAIS > LEIA MAIS >LEIA MAIS >

TREINO
NUTRIÇÃO
BELEZA
ESTILO
CORPO DE MULHER
SUA HISTÓRIA

W RUN
TREINO
NUTRIÇÃO
ESTILO
TRIATLON
ONDE CORRER
SUA HISTÓRIA

THE FINISHER
DIETA
SUPLEMENTOS
ALIMENTAÇÃO
RECEITAS

NUTRIÇÃO
PLANILHAS
TRABALHO
MUSCULAR
ALONGAMENTO

TREINO
SAÚDE
SUA MENTE
RELAX
YOGA

SABER VIVER ANUNCIE AQUI
CONTATO

http://www.suacorrida.com.br/saude/10-atitudes-para-ativar-a-circulacao
http://www.suacorrida.com.br/saude/hemorroidas-mitos-e-verdades
http://www.suacorrida.com.br/saude/saiba-tudo-sobre-condromalacia-patelar
http://www.suacorrida.com.br/saude/agua-em-excesso-tambem-faz-mal
http://www.suacorrida.com.br/saude/os-perigos-do-uso-de-anabolizantes
http://www.suacorrida.com.br/blogueiros/marco-jafet/
http://www.suacorrida.com.br/blogueiros/marco-jafet/
http://www.suacorrida.com.br/bxlog/o-uso-indiscriminado-de-suplementos-alimentares/?marco-jafet
http://www.suacorrida.com.br/blogueiros/christina-biltoveni/
http://www.suacorrida.com.br/blogueiros/christina-biltoveni/
http://www.suacorrida.com.br/bxlog/vontade-e-coragem/?christina-biltoveni
http://www.suacorrida.com.br/blogueiros/alexandre-machado/
http://www.suacorrida.com.br/blogueiros/alexandre-machado/
http://www.suacorrida.com.br/bxlog/taper-reduza-o-ritmo-antes-da-prova-e-aumente-a-sua-performance/?alexandre-machado
http://www.suacorrida.com.br/blogueiros/marco-jafet/
http://www.suacorrida.com.br/blogueiros/christina-biltoveni/
http://www.suacorrida.com.br/blogueiros/alexandre-machado/
http://www.suacorrida.com.br/blogueiros/camila-hirsch/
http://www.suacorrida.com.br/wrun/treino/
http://www.suacorrida.com.br/wrun/nutricao/
http://www.suacorrida.com.br/wrun/beleza/
http://www.suacorrida.com.br/wrun/estilo/
http://www.suacorrida.com.br/wrun/corpo-de-mulher/
http://www.suacorrida.com.br/wrun/sua-historia/
http://www.suacorrida.com.br/wrun/
http://www.suacorrida.com.br/the-finisher/treino/
http://www.suacorrida.com.br/the-finisher/nutricao/
http://www.suacorrida.com.br/the-finisher/estilo/
http://www.suacorrida.com.br/the-finisher/triathlon/
http://www.suacorrida.com.br/the-finisher/onde-correr/
http://www.suacorrida.com.br/the-finisher/sua-historia/
http://www.suacorrida.com.br/the-finisher/
http://www.suacorrida.com.br/nutricao/dieta/
http://www.suacorrida.com.br/nutricao/suplementos/
http://www.suacorrida.com.br/nutricao/alimentacao/
http://www.suacorrida.com.br/nutricao/receitas/
http://www.suacorrida.com.br/nutricao/
http://www.suacorrida.com.br/treino/planilhas/
http://www.suacorrida.com.br/treino/trabalho-muscular/
http://www.suacorrida.com.br/treino/alongamento/
http://www.suacorrida.com.br/treino/
http://www.suacorrida.com.br/saber-viver/saude/
http://www.suacorrida.com.br/saber-viver/sua-mente/
http://www.suacorrida.com.br/saber-viver/relax/
http://www.suacorrida.com.br/saber-viver/yoga/
http://www.suacorrida.com.br/saber-viver/
http://www.suacorrida.com.br/anuncie/
http://suacorrida.com.br/contato/
http://www.iguanasports.com.br/2013/

