
Diabetes 

Exercício Físico 

OBJETIVO 
 

 

Cumprir 3 fases: 

1. Aquecimento: 5-10 minutos com ritmo crescente. 

2. Desempenho: 20-45 minutos em ritmo máximo. 

3. Arrefecimento: 5 minutos em ritmo decrescente, 
com exercícios de alongamento no fim. 

 

EM CASO DE COMPLICAÇÕES 

CUIDADOS A TER 

 

 Coma um lanche leve antes do exercício. 

 Beba água antes, durante a após o treino. 

 Use roupa confortável. 

 Use calçado adequado e confortável e meias de algo-
dão sem elásticos apertados. 

 Inspecione cuidadosamente os pés antes e depois do 
exercício. 

 Cumpra os períodos de aquecimento e arrefecimento 
no caso de treinos prolongados. 

 Se estiver com falta de ar, tonturas ou sentir dor: pare 
e descanse. 

 Tenha sempre um cartão de identificação consigo que 
refira que é diabético. 

30 a 60 minutos seguidos de exercício físico,  

3 a 5 vezes por semana 

Complicação Melhores opções Desaconselhado 

Retinopatia 
Andar a pé, bicicle-
ta, dança, hidrogi-
nástica, golfe 

Esforços intensos, 
atividades em que 
tenha que manter a 
cabeça baixa ou sus-
ter a respiração, 
mergulho, escalada, 
desportos radicais 

Problemas 
na circulação 
periférica 

Andar a pé confor-
me tolerância, ciclis-
mo, natação, ioga, 
tai-chi, musculação 
com pouco peso, 
golfe, hidroginástica 

Movimentos repeti-
dos, caminhadas 
demasiado longas, 
jogging 

Nefropatia 

Atividades aeróbicas 
de baixa intensida-
de, musculação com 
pouco peso, hidrogi-
nástica, dança 

Musculação com 
muito peso, ativida-
des em que seja 
necessário suster a 
respiração, mergu-
lho, escalada, des-
portos radicais 

Hipertensão 
Arterial 

Exercícios dinâmicos 
com braços e per-
nas, hidroginástica, 
dança, ioga, tai-chi 
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A Diabetes é uma doença crónica que se           
caracteriza pelo aumento dos níveis de glicose 
(açúcar) no sangue. 

Devidamente tratada, a Diabetes não impede o 
doente de ter uma vida perfeitamente normal e 
autónoma.  

Contudo, é fundamental que a pessoa com Diabe-
tes se ajude a si mesma, autocontrolando a sua 
doença. 

COMO COMEÇAR A FAZER EXERCÍCIO FÍSICO 

 

Para ser ativo não é necessário frequentar um giná-
sio. Comece por se tornar mais ativo nas tarefas roti-
neiras do dia-a-dia: 

 

 Deixe de usar o comando da TV e levante-se para 
mudar de canal 

 Circule pela casa durante os intervalos 

 Opte mais vezes pelas escadas em vez 
do elevador 

 Deixe o carro mais longe dos destinos 

 Se andar de transportes públicos, saia uma para-
gem mais cedo ou apanhe o autocarro uma para-
gem mais à frente 

 Utilize mais vezes o comércio perto de sua casa, 
sem levar o carro 

 Se tiver jardim ou quintal, plante 
flores ou faça uma horta 

 Vá passear o seu cão 

 Brinque com as crianças 

 Quando quiser falar com algum vizinho, faça-o    
enquanto caminha 

 Combine com alguém  a melhor hora 
do dia para andar a pé num percurso 
seguro perto de sua casa 

 Habitue-se a dar um passeio a pé dia-
riamente, mesmo que seja pequeno,                 

 Informe-se na Junta de Freguesia das 
atividades que existem, por exemplo, caminhadas, 
bailes, etc. 

O que é a Diabetes? 

Exercício Físico 

 O exercício físico deverá fazer parte do dia-a-dia, 
como parte do tratamento da diabetes, tendo 
tanta importância como tomar corretamente os 
medicamentos e fazer uma alimentação adequa-
da. 

 Além de melhorar o controlo da diabetes, reduz 
o risco de complicações cardiovasculares, 
aumenta a sensação de bem-estar físico e ajuda 
a controlar o stress. 

 Deve ser adaptado a cada indivíduo. 

INICIAR EXERCÍCIO FÍSICO PROGRAMADO 
 

Quando já conseguir fazer sem custo as atividades roti-
neiras, poderá então pensar em iniciar exercício físico 
programado: 

 

 Comece com um exercício ligeiro e pouco tempo de 
cada vez (nem que sejam só 5 min). 

 Vá aumentando gradualmente a intensidade e dura-
ção do exercício (por ex: mais 5 min de semana a 
semana), até alcançar 20-45 min de exercício. 

 

TIPOS DE EXERCÍCIO FÍSICO 
 

1) Exercícios aeróbicos ou de resistência: fazem com 
que o coração e os pulmões trabalhem mais, aumen-
tando a resistência física. 

 

 

 

 

2) Exercícios de flexibilidade: proporcionam mais flexi-
bilidade aos músculos e melhoram a mobilidade das 
articulações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Exercícios de força: quase todos os que são pratica-
dos com pesos. 

Ex: Marcha, bicicleta, dança, natação, hidroginás-
tica, subir escadas, ténis de mesa, step, aeróbica, 
corrida, esqui, etc. 

Ex: Natação, hidroginástica, alongamentos, ioga, 
pilates, tai-chi, dança, ballet, ginástica localizada, 
ténis de mesa, ténis, etc. 

Ex: Musculação, ténis, etc. 


