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Hoje com a situação preocupante, verificada mundialmente, causada pelo COVID-19, muitos de nós, 
provavelmente, questionamo-nos diversas vezes como poderemos reforçar o nosso sistema imunitário, quer 
através da alimentação quer através do exercício físico. 

Nestes últimos tempos temos ouvido dizer que o exercício físico fortalece o sistema imunitário, o que é 
verdade e está provado cientificamente. Alguns estudos com idosos concluíram que idosos ativos tinham 
um melhor sistema imunitário em relação aos seus pares sedentários (Nieman, 2000). No entanto, vamos 
tendo conhecimento de que vários atletas estão infetados. Sabemos também, que o vírus não escolhe idades, 
género ou raça, atletas ou não atletas.  

Mas será que os atletas de alta competição estão mais imunes? Qual será o melhor tipo de exercício físico 
para reforçar o sistema imunitário? 

Vamos tentar responder, com bases científicas, a estas questões. 

Precisamos entender que o exercício como outro remédio qualquer, para que tenha o efeito desejado, deverá 
ser tomado, neste caso feito, na dose correta. 

Numerosos estudos realizados nos últimos 35 anos relatam um aumento nos sintomas de infeção 
respiratória em atletas durante períodos de treino intenso e competição (Walsh, 2018). 

Há um estudo que mostra que atletas de alto rendimento sofrem de infeções no trato respiratório, vias 
respiratórias e pulmões, devido à influência da quantidade de horas semanais de exercício (Gleeson et al., 
2013). Este estudo concluiu que mais de 7 horas por semana de exercício físico moderado a intenso aumenta 
substancialmente o risco de infeções. 

Assim, podemos concluir que as evidências sugerem que mais de uma hora de treino por dia parece deixar 
o organismo mais exposto ao aparecimento de infeções e doenças. 

Para além da frequência e do tempo de exercício parece que o tipo de atividade realizada também tem 
influência no sistema imunitário. 

Um estudo australiano com vários atletas de diversas modalidades mostrou que atletas de atividades 
aeróbias têm menor imunidade que atletas de atividades anaeróbias tendo sido encontradas deficiências do 
sistema imunitário em ¼ dos atletas de endurance, como triatletas e maratonistas (Horn at al., 2010). 

Ao que parece devido ao excesso de trabalho aeróbico o organismo entra em alerta, um alerta falso, 
desviando a imunidade para combater um agente perigoso que na realidade não existe. Neste período de 
tempo, até reorganizar novamente as defesas, o organismo fica desprotegido e mais exposto a contaminação 
e infeções. 

Noutro estudo foi verificado, em mais de 200 maratonistas que terminaram a maratona de Londres, que 2/3 
destes atletas revelaram sintomas de alergia e bronco espasmo. No entanto, este fenómeno não se verificou 
em outras pessoas. Este problema permaneceu ainda por duas semanas após a maratona (Ansley ei al., 
2011). 

Então, se o exercício tiver uma duração curta e promover menor stress fisiológico ele pode fortalecer o 
sistema imunitário em vez de o enfraquecer. 

Para dar resposta a esta hipótese, investigadores realizaram um estudo onde ratos foram injetados com um 
vírus potencialmente mortal e sujeitos a vários tipos de esforço físico durante 3 semanas. Os ratos foram 
divididos em 3 grupos: um grupo sedentário, um grupo que fazia 30 min. de esforço físico moderado e 
outro que fazia 2,5 h a 3 h de esforço físico extenuante. O estudo mostrou que a taxa de mortalidade dos 
ratos sedentários foi de 14%, a taxa de mortalidade dos ratos que faziam esforço físico moderado de 9% e 



a taxa de mortalidade dos que faziam esforço físico prolongado e extenuante uns impressionantes 41% 
(Nieman, 2000). 

Assim conclui-se que deveremos evitar atividades que originem grande stress metabólico e fisiológico com 
altos níveis de cortisol que, segundo as evidencias, afetam negativamente a imunidade. 

O segredo estará na dose sendo que para fortalecer a saúde a recomendação é fazer exercício de intensidade 
moderada controlando a duração e o volume (Terra, 2012). 

Trinta minutos de treino intervalado moderado, corrida continua moderada, treino metabólico de força em 
circuito, treino com o peso do corpo, entre outras podem ser boas opções. 

O exercício tem ainda benefícios na diminuição da ansiedade, stress e depressão, fatores que nesta fase 
podem ser despoletados pela quarentena. 

Nesta fase treine em casa, mas se tiver um terraço ou um jardim privado faça-o ao ar livre, ao sol para 
aumentar a boa disposição e estimular a vitamina D. Segundo a Direção Geral de Saúde o vírus não se 
propaga pelo ar, todavia, as recomendações são para que fique em casa. Se todos pensarmos que podemos 
treinar na rua então ficará difícil treinar em segurança, pondo em risco a nossa saúde e a saúde dos outros. 

No que respeita o exercício estas são as recomendações sugeridas pela evidência científica. Todavia, não 
esquecer que para fortalecer o sistema imunitário teremos que ter outros fatores em consideração como uma 
alimentação equilibrada, hábitos de higiene e de vida responsáveis.  

Se costuma treinar intenso esta será uma fase para colocar alguma calma. Se não costuma treinar, esta não 
será uma boa altura para começar com toda a energia e querer ganhar o tempo perdido. Não se esqueça que 
após o exercício há um efeito agudo imunossupressor, ou seja, uma redução da eficiência do sistema 
imunitário, que será maior quanto maior a duração e intensidade do exercício. 
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