
Recomendações

Os exercícios de força muscular não necessitam de ser
realizados todos os dias, pode realizar em dias alternados.

Antes de começar a realizar os exercícios, deve fazer um
aquecimento rodando as suas articulações (braços, pulsos,
anca, joelhos e pés)

 

1. Em pé, com um peso em cada mão, dobre os cotovelos. Dessa posição eleve os braços para cima. 

2. Em pé, com os braços ao longo do corpo, comece a levantar para os lados até ficarem à altura dos
ombros. Suba e desça contando lentamente até 3. 

Ser hipertenso em época de
Covid-19...e agora?

E X E R C Í C I O S  P A R A  R E A L I Z A R  E M  C A S A

Devido à situação atual que se vive não existem condições para assegurar os programas presenciais a pessoas com
hipertensão. Durante esta fase, é importante que se mantenha informado acerca da importância do controlo diário
dos valores da pressão arterial e que preserve um estilo de vida saudável.
Neste folheto pode encontrar alguns exercícios fáceis de realizar em casa. Deve optar preferencialmente pelo
exercício aeróbio mas, deve sempre realizar exercícios de força muscular. Deve realizar atividade física todos os dias
da semana ou pelo menos 4-5 vezes por semana durante 30 a 60 minutos diários.

Exercícios de força muscular

2 a 3 séries;

12 repetições;

Descanse 1 minuto entre cada série.

Para cada exercício faça:



5. Deitado no chão, dobre os joelhos. Mantenha os braços ao longo do corpo. Levante o rabo do chão.

Exercícios Aeróbios
Realize  entre 30 a 40 minutos de exercício aeróbio por dia.

 
Pode optar por:

Fazer caminhadas
Pode aproveitar e passear
o seu animal de estimação.

Andar de bicicleta Correr

4. Atrás de uma cadeira, mantendo os joelhos alinhados, dobre o joelho fazendo uma contagem lenta até 3
para cima e depois para baixo.

3. Na posição de pé, com os braços cruzados ao peito, sente-se e levante-se da cadeira. 
 
NOTA: se for muito fácil evite sentar-se na cadeira quando vai abaixo.

6.  Deitado no chão, dobre os joelhos. Coloque as mãos nas pernas e o queixo encostado ao peito. Tente
alcançar os joelhos com as mãos.
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