24
motivos
para entrar na

academia

Mais um ano se inicia e com ele chegam novas
perspectivas e objetivos. Uma das principais promessas
feitas é deixar o sedentarismo de lado e entrar na
academia!
Nesta época é comum encontrar alguém que prometa
dar mais atenção à saúde e fazer atividades físicas. E que
ainda não fez por falta de tempo, motivação ou por
preguiça mesmo.
A verdade é que existem inúmeros benefícios que
estimulam a realização de atividades físicas, como ter
um corpo definido, reduzir alguns números de roupa e
até adquirir um shape mais magrinho.
No entanto, se você ainda não está convencido(a) de que
entrar na academia é uma excelente ideia neste início de
ano, confira 24 motivos que a Academia 24h listou e
saiba quais melhorias podem acontecer na sua vida.
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01

Melhora da estética
Após algum tempo de treino e uma alimentação equilibrada, as
mudanças na parte estética começam a aparecer. Seja para emagrecer,
definir os músculos ou ganhar massa muscular, fazer atividade física traz
resultados visíveis aos seus praticantes.

02 Definição muscular
Sejam exercícios específicos ou aulas aeróbicas, quem frequenta academia
tonifica e fortalece seus músculos e consegue esculpir seu corpo.
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Controle de peso
Quem pratica exercícios regularmente consegue controlar o peso e evitar
o efeito sanfona. Ao fazer atividades físicas, o organismo utiliza as
calorias consumidas em excesso e que seriam guardadas em forma de
gordura, como fonte de energia para manter o corpo em movimento.

Benefícios para o coração
Para manter o coração trabalhando com eficiência os treinos físicos são bastante
recomendados. Dessa maneira, melhora o fluxo sanguíneo pelos vasos e artérias, que
ficam mais flexíveis e saudáveis. Essa é a melhor forma de prevenir doenças
cardiovasculares (colesterol alto, infarto, hipertensão). Para se ter ideia, estudos apontam
que quem se exercita diminui em 54% as chances de morte por problemas cardíacos.

Redução do risco de doenças
Exercitando o corpo, o organismo fortalece seu sistema imunológico e diminui os
riscos de desenvolver doenças graves, como derrames, pressão arterial elevada,
diabetes e osteoporose. Um bom programa de exercícios, aliado a uma boa dieta,
pode te manter saudável o ano inteiro.
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Previne a obesidade
Pessoas propícias à obesidade podem minimizar este efeito por meio de
treinos e aulas aeróbicas. Fazer atividades físicas aumenta o gasto
calórico e diminui a perda de tecido magro “músculo”, elevando o
metabolismo e promovendo a perda de peso.
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07 Condicionamento físico
Com o ganho de condicionamento físico, o corpo sente melhora no
funcionamento e resistência cardiovascular, no desenvolvimento dos
músculos, ossos e articulações mais fortes, e também melhora da
flexibilidade e do equilíbrio.
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Aumento de força
Com o auxílio das aulas e de um treinamento adequado, o corpo
desenvolve força e resistência, necessários para fazer qualquer
atividade habitual.

Manter o colesterol sob controle
Ao realizar exercícios físicos, o organismo consome o chamado ‘colesterol ruim’,
o LDL e auxiliam no aumento do nível do HDL, o ‘colesterol bom’, em até 40%.
Mesmo quem apresenta quadro de obesidade consegue diminuições
consideráveis do colesterol ruim apenas com uma rotina semanal de exercícios
leves, além de diminuir o peso (o que também ajuda a melhorar os níveis do LDL).
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Aumento de flexibilidade
Quem vive a rotina da academia realiza diariamente exercícios de
alongamento, que além de prevenir lesões, também aumentam a
flexibilidade do corpo.
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Fortalecimento do sistema imunológico

Exercitar-se regularmente ajuda o corpo a ter mais saúde e fortalecer o sistema
imunológico, o que previne doenças como gripes e resfriados. Outro fator
importante é a rotina de alimentação. Ao praticar atividades físicas, o cardápio
tende a mudar e o consumo de alimentos adequados também influi em um
organismo blindado contra vírus e bactérias.
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Melhora na Postura
Existem modalidades que dão ênfase no alinhamento adequado da
postura, estimulando essa atitude para que se torne um hábito. Isso
proporciona mais consciência sobre a importância da posição correta do
corpo em todos os momentos
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15

Fortalecimento ósseo
Quem pensa que portadores de osteoporose não podem praticar atividades
físicas, engana-se. Jovens, adultos e até mesmo os idosos devem fazer
exercícios para promover o fortalecimento da massa óssea do corpo.
Estudos comprovam que a musculação pode estimular em 19% o aumento
da densidade óssea.

14

Aumento de produtividade
A produtividade também depende de motivação. Ao realizar atividades
físicas, o foco no estresse da rotina, nos problemas e obrigações, diminui.
Com as energias renovadas, o corpo e a mente se sentem mais bem
dispostos e, consequentemente, a pessoa fica mais produtiva e motivada.

Aumento de apetite sexual
O exercício físico libera hormônios anabólicos, como a testosterona, que influencia no apetite
sexual. Sendo assim, quem treina, é propício a ter mais testosterona que uma pessoa que não
pratica exercícios. Um estudo envolvendo 250 homens e mulheres descobriu que aquelas
pessoas que fazem exercício físico, em média 40 minutos por dia, têm o dobro de atividade
sexual e cerca de duas vezes mais desejo sexual que aqueles que gastam apenas 20 minutos
por dia. Agora, imagine se compararmos esse número com as pessoas sedentárias.
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Melhora a qualidade do sono
Com a prática de exercícios físicos, ao mesmo tempo em que o corpo fica
cansado, acontece também um relaxamento da musculatura corporal.
Isso ajuda a eliminar o estresse do dia a dia e é possível descansar a
mente, tendo noites de sono mais serenas e tranquilas.

Melhora do humor
Após dar início a uma rotina de exercícios, as mudanças de comportamento
podem ser notadas de imediato, começando pelo bom humor. A atividade
física faz com que o organismo libere endorfinas, hormônios que
proporcionam mais alegria, e isso afeta diretamente a saúde emocional.
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Sensação de bem-estar
Essas mesmas endorfinas também estão ligadas as sensações de
bem-estar e prazer. Ao produzir estes hormônios, os exercícios
físicos acabam criando a BOA dependência e estimulando a sua
prática regularmente.
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Diminuição de estresse, ansiedade...
Aliado a todos esses benefícios emocionais também está o combate a sensações de
tristeza e depressão. A atividade física tornou-se um importante método para espantar o
baixo astral. Hoje, existem recomendações médicas que indicam os exercícios para
tratar a depressão, estresse e ansiedade.

Conhecer novas pessoas
Na academia estão diversas pessoas com objetivos parecidos, como o valor da saúde
e do bem-estar. A partir deste interesse em comum é possível interagir e criar laços de
amizade e até mesmo algum compromisso mais sério. Assim, ir à academia poderá
ganhar uma motivação a mais.

Objetivos e propósitos
Ao entrar na academia, é normal definir uma meta. Alguns querem emagrecer, outros
engordar ou somente se manter em forma. O progresso é visível, conforme os treinos vão
acontecendo e os resultados vão aparecendo. Dessa forma os propósitos vão aumentando.
O melhor: quando as metas são alcançadas é possível aplicar o mesmo princípio em qualquer
área da vida. Assim a concentração é exercitada, estabelecendo objetivos e mantendo o foco.
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Conhecer novas e diferentes
modalidades esportivas

Na programação da academia existem inúmeras aulas, que vão desde exercícios
localizados, aeróbicos, lutas e danças que, além do aprendizado técnico, trazem
benefícios à saúde. Nessas oportunidades é possível descobrir uma paixão ou
habilidades desconhecidas por alguma modalidade.
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Infraestrutura adequada

24

Orientação especializada

Aparelhos modernos, instalações e infraestruturas adequadas, facilitam a realização
de aulas e treinos, os tornando mais prazerosos. Além disso, as chances de executar
um exercício de forma incorreta diminuem.

Ao realizar atividades físicas a orientação de um profissional é primordial para que
nenhum movimento seja executado de forma errada – e isso cause alguma contusão
maior – e também para saber qual exercício ou aula se encaixa melhor ao objetivo de
cada um. Ter um (a) professor (a) por perto é indispensável.

Agora que você já sabe todos os benefícios que a academia proporciona, tá esperando o quê para sair da
promessa? Encontre a unidade da Academia 24h mais próxima e inscreva-se já!
FONTE: University of California, National Sleep Foundation, Ministério da Saúde, The
International Health, Racquet & Sportsclub Association, Journal of Applied Physiology, Instituto
de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, Instituto do Coração do
Hospital das Clínicas de São Paulo e Universidade Federal de São Paulo
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