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Exercício para o Coração
EXERCÍCIO
A maioria de nós normalmente se
esquece que o coração é um músculo
e, como qualquer músculo, pode
melhorar com o exercício. O coração
pode ficar mais forte com exercícios
que aumentem progressivamente a
demanda corporal por oxigênio. Eles
são chamados de exercícios
aeróbicos.
EXERCÍCIO PARA O
CORAÇÃO
A boa-forma cardiorespiratória é
importante para a manutenção do
coração e sistema circulatório
saudáveis. O oxigênio é um elemento
vital para o funcionamento adequado
de todos os sistemas de órgãos
corporais. Ele é essencial para a
produção de energia no corpo.
Aumentando a capacidade do coração
e vasos sangüíneos de fornecerem
oxigênio
para
o
corpo,
o
condicionamento aeróbico melhora a
capacidade corporal de absorver e
utilizar o oxigênio.
Durante o exercício, o coração, como
um músculo, deve responder,
aumentando sua taxa de contração,
medida pelo número de batimentos
por minuto. Ele também deve
aumentar a força de cada contração,
que é medida pela pressão
sangüínea. Isso ajuda o coração a
bombear mais sangue para os
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músculos para que possam realizar
mais trabalho.
Aquecimento
À medida que você se aquece, os
vasos que fornecem sangue aos seus
músculos se alargam, aumentando a
quantidade de sangue e também
oxigênio que os alimenta. À medida
que chega mais oxigênio aos seus
músculos,
eles se tornam mais flexíveis e menos
propensos a lesões por esforço. Eles
também podem se contrair com mais
força. O seu coração também se
beneficia com o aquecimento.
Comece a sua atividade com um ritmo
mais devagar e relaxado. À medida
que o nível da atividade aumenta, os
seus músculos usam mais oxigênio e
sua temperatura sobe.
Exercício Aeróbico
O exercício aeróbico se refere àquelas
atividades que aumentam a demanda
corporal por oxigênio por períodos
prolongados, como caminhar, andar
de bicicleta, nadar, correr e esquiar.
Isso treina o corpo a ingerir,
transportar e utilizar o oxigênio. O
exercício aeróbico também é
considerado
como
exercício
cardiovascular ou cardiorespiratório.
Cárdio refere-se ao coração: vascular
– os vasos sangüíneos e circulação e

respiratório – os pulmões e sistema
respiratório.
Princípio FITT
Existem quatro fatores a considerar no
desenvolvimento de um programa
adequado de exercícios, chamado de
princípio FITT.Freqüência—número
de vezes por semana em que você se
exercita. Intensidade—Com que
intensidade você se exercita. Tempo
(Duração)—a duração da sua sessão
de exercícios. Tipo—o tipo de
atividade em que você participa.
Recomendações:
Freqüência – 3 a 5 vezes por
semana.
Intensidade – 60 a 75% da freqüência
cardíaca máxima.
Tempo – 30 a 60 minutos de atividade
aeróbica.
Tipo – qualquer exercício que utilize
os grupos musculares maiores.
Desaquecimento
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Não é aconselhável parar de se
exercitar abruptamente, da mesma
forma que é desaconselhável começar
a se exercitar subitamente. Durante o
exercício o seu coração tem
bombeado grandes quantidades de
sangue para abastecer os seus
músculos com oxigênio. Os músculos
nas suas pernas têm agido como uma
bomba secundária, contraindo-se e
expandindo-se para impulsionar o
sangue ao seu coração. Se você parar
de se exercitar subitamente, os
músculos das suas pernas param de
bombear e o sangue pode se estagnar
nelas em vez de retornar para cima. O
fornecimento de sangue para seu
cérebro
pode
se
reduzir
repentinamente, deixando-o tonto. O
seu coração deve aumentar seu passo
para compensar o trabalho que os
músculos das suas pernas estavam
fazendo. Esse trabalho adicional pode
lhe colocar em risco de uma arritmia.
Para
desaquecer,
reduza
gradativamente o seu nível de
atividade.

