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Atividades e exercícios físicos
ajudam a prolongar a vida

Organização Mundial de Saúde recomenda que adultos pratiquem pelo
menos 150 minutos de atividades
físicas moderadas, como caminhada, ou 75 minutos de atividades
físicas vigorosas, como corrida, por
semana. A atividade física pode ser
definida como qualquer movimento
que aumente o gasto de energia e
que esse gasto seja maior do que
o apresentado em nível de repouso. Toda prática de atividade física regular, planejada, estruturada
e repetitiva que tem como intuito a
melhoria ou manutenção de um ou
mais componente da aptidão física é
considerada exercício físico.

Pesquisa com 2.570
entrevistados revela que
a população paulista tem
ficado cada vez mais na
posição sentada

Atividade física –
Benefício para a saúde
aparece com a prática de
mais de 30 minutos diários

do Grupo de Estudos e Pesquisas Epidemiológicas em Atividades Física e Saúde da USP
(Gepaf), que tem como objeto de estudo a
prática de atividade física em populações,
alerta: “A pessoa que pratica exercício físico,
mas permanece muitas horas sentada, pode
ser considerada sedentária e ter sua saúde
prejudicada também. Não é porque pratica
exercício que não é sedentário”.
Pesquisa – É exatamente isso que
está ocorrrendo com a população paulista,
que tem aumentado diariamente o tempo de
permanência em posição sentada. Essa informação consta do trabalho realizado pelo
Centro de Estudos do Laboratório de Aptidões
Físicas de São Caetano do Sul (Celafiscs) –
idealizador do Programa Agita São Paulo, com
quem a Secretaria de Estado da Saúde mantém parceria –, que encomendou pesquisa de
nível de atividade física realizada entre junho

e agosto deste ano em 13 Regiões Administrativas do Estado de São Paulo, Região Metropolitana de São Paulo e Região Litorânea,
totalizando 50 municípios e a cidade de controle, Belo Horizonte. O estudo teve como
princípio o questionário internacional de atividade física (Ipaq – Internacional Phisycal
Activity Questionnaire), aplicado pelo Instituto de Pesquisa da Universidade Municipal
de São Caetano do Sul (Inpes/Uscs).
“O Programa Agita São Paulo existe há
20 anos e periodicamente encomendamos
pesquisa para verificarmos o que está ocorrendo com o perfil da atividade física do paulista, pois nossa proposta é estimular a população a ser mais ativa. A boa notícia que essa
pesquisa traz é que 72% da população do
Estado de São Paulo alcança o mínimo de
recomendação para ser ativa, que são os 30
minutos de atividade física preconizados por
autoridades da saúde, em pelo menos cinco
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Para o professor de Epidemiologia da Escola de Artes, Ciências
e Humanidades, da Universidade
de São Paulo, Alex Antonio Florindo, “todo exercício físico é atividade física, mas nem toda atividade física é exercício físico”. Ambas as
práticas, porém, são importantes
para a saúde, pois são capazes de
proteger o cidadão de algumas
doenças, previnem a mortalidade
precoce e ajudam a prolongar a vida.
O professor, que é também líder
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dias da semana. O estudo mostra também
que essa população tem mantido o seu nível
de atividade física, em comparação com os
dados da última pesquisa realizada há oito
anos, e as mulheres são as que mais têm praticado atividade física. O ponto alarmante da
pesquisa é que as pessoas ativas aumentaram
o tempo em posição sentada, possivelmente
por causa do uso de instrumentos das telas
pequenas e grandes (celular, tablet, smartphone)”, revela o pesquisador do Celafiscs e
assessor científico do Programa Agita São
Paulo, Timóteo Araújo.
Considerado um problema grave de
saúde pública, o sedentarismo está associado
a diversas doenças, entre elas as respiratórias crônicas, as cardiovasculares, a obesidade, o diabetes e a depressão. Segundo o
professor Florindo, o estímulo de ficar em pé
a cada duas horas, o simples gesto de se
levantar para beber água, tomar um café ou
fazer alongamentos durante o dia é importante e benéfico para a circulação sanguínea
e para a saúde de modo geral. “A falta de
atividade física faz a pessoa perder alguns
anos de sua vida”, alerta.
Prazer – O professor considera essencial as pessoas sentirem prazer pela atividade física como condição para a participação e manutenção dessas ações. Para ele,
geralmente isso ocorre quando as atividades são realizadas em espaços abertos,
como parques, ciclovias, ruas, e ocorrem
em grupo, na companhia de amigos e com
o apoio da família. “As pessoas devem pôr
mais atividade física em sua vida e podem
fazer isso aos poucos, brincando com os
filhos e aproveitando os espaços disponíveis em seu bairro”.
Araújo, que também é professor de educação física, recomenda a quem deseja praticar atividade física mais vigorosa procurar
orientação de um profissional. Ele explica
que, para ter benefício para a saúde, a pessoa
deve ultrapassar os 30 minutos de atividade
física diária. “Quando a intenção é mexer no
corpo, ou seja, quando a pessoa deseja mudar
a sua aptidão física, ela deve praticar no mínimo 60 minutos de atividade física diária. Para
ficar musculosa, a prática tem de ser de pelo
menos 90 minutos.”
Tania de Melo
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Pró-Sangue promove Semana bem Doce para doador voluntário
Neste sábado, 25, será celebrado o
Dia Nacional do Doador Voluntário de
Sangue. Trata-se da data mais importante
da hemoterapia brasileira. Para comemorá-la, a Fundação Pró-Sangue promove a
Semana do Doador de Sangue 2017, iniciada na terça-feira, 21.
Como parte da campanha, nesta semana o lanche servido ao doador está mais
doce. Com a colaboração de várias empresas, o lanche que normalmente é oferecido
pela entidade após a doação de sangue vem
acompanhado de uma sobremesa. Entre as
diversas guloseimas que podem ser saboreadas estão sorvetes, macarrons, bem-casados, mini gelatinas, pãezinhos de mel,
bolos, balas de coco e brownies.
Durante as comemorações também haverá um mix de atrações para o público que
passar pelos postos de coleta do hemocentro.
Na programação, corais da Pró-Sangue, da
Polícia Militar do Estado de São Paulo e da
Guarda Civil Metropolitana, além da Or-

questra Filarmônica Brasileira do Humanismo Ikeda. Outras atrações são o projeto
Leitura na Grama, idealizado pela doadora
Amanda Ribeiro, a apresentação do Criar e
Tocar (cantores Diego Zulupa e Roy Lima),
do Play Beatles, da Trinca Acústica e da dupla
sertaneja Renan Costa e Cristiano, o pocket
show de Bob Lee, cover de Elvis Presley e os
shows dos Mágicos Solidários e do Mágico
Close-Up (ilusionista Gilberto Banin).
Números – Segundo os dados do Ministério da Saúde, o número de doadores
de sangue no País ainda é bastante tímido e
equivale a menos de 2% da população brasileira. Essa base precisa, necessariamente,
ser ampliada, o que vai permitir um abastecimento confortável a todos os hospitais e instituições integrantes da rede pública.
No Brasil, hoje são coletadas anualmente 3,7 milhões de bolsa de sangue,
sendo que a Fundação Pró-Sangue registra
quase 5 milhões de doação nos seus 33 anos

de atuação. Esse volume resultou na produção de aproximadamente 12 milhões de
hemocomponentes. Por ano, a instituição
recebe cerca de 150 mil candidatos.
Coleta – O posto Clínicas localiza-se na
Avenida Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, 155,
1º andar, a 200 metros da Estação Clínicas
do Metrô, Cerqueira César. A unidade atende das 7 às 18 horas, de segunda a sexta-feira; e das 8 às 17 horas aos sábados, feriados e
pontes; no 1º e no 3º domingo de cada mês,
o atendimento é feito das 8 às 13 horas.
O posto oferece estacionamento, gratuito aos doadores, no subterrâneo da
Garagem Clínicas, situada na Avenida Dr.
Eneas de Carvalho Aguiar. Endereço e
horário de funcionamento dos demais postos fixos de coleta estão disponíveis em
https://goo.gl/T0S2e.
Mais informações no Alô Pró-Sangue
0800 55 0300, no site www.prosangue.
sp.gov.br, no Twitter @pro_sangue ou no

Facebook /prosangue. A programação das
atrações nos postos pode ser consultada em
goo.gl/KWFRFn.
Pró-Sangue – Criada em 1984, a Pró-Sangue tem como principal missão fornecer
sangue, hemocomponentes e serviços hemoterápicos de acordo com a legislação vigente e os padrões internacionais de qualidade.
Mensalmente, a instituição coleta e processa
cerca de 12 mil bolsas de sangue destinadas
ao atendimento de cerca de cem instituições
públicas da rede estadual de saúde, entre
elas o Hospital das Clínicas, o Instituto do
Coração, o Instituto do Câncer de São Paulo
e o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.
O volume de sangue coletado pela Fundação
Pró-Sangue equivale a aproximadamente
32% do sangue consumido em toda a Região
Metropolitana de São Paulo.
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