


Hipertensão

Diabetes

Redução da 
imunidade

Problemas 
respiratórios

Doenças 
do 

coração

Doenças 
renal

Os idosos pertencem aos grupos de risco ao Covid-19, pois são mais suscetível às doenças 
que podem agravar os sintomas.



Músculo normalMúsculo envelhecido

O envelhecimento e o imobilismo causam alterações no músculo que levam à atrofia e diminuição 
da força, que podem causar o surgimento de outras doenças e aumentar o risco de quedas e 

disfunções musculoesqueléticas.
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Alimentação 

saudável

Saúde mental

Sono regulado

Uma alimentação equilibrada rica em proteínas, sono regulado e uma mente tranquila são  
fatores importantes para a saúde muscular e para a qualidade de vida.
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Caso sinta algo diferente como falta de ar, dor
no peito ou no braço, cansaço nas pernas ou
tontura durante a realização do exercício,
interrompa-o imediatamente.
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