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PERDA DE PESO

ESTUDOMOSTRAA IMPORTÂNCIADATECNOLOGIA

‘Apps’ que ajudam
a motivar corrida

Existe um mundo de aplicações
para smartphones que nos po-

dem motivar para correr mais um
quilómetro ou amonitorizar aevolu-
ção que vamos conseguindo, passo a
passo, àmedidaque vamos tentando
melhorar os registos. Aqui ficam al-
gumas das melhores (e mais popula-
res) aplicações gratuitas que existem
no gigante mercado das apps, entre
os sistemas Android e iOS – os que
têm maior implementação.

Runkeeper
(Android; iOS)
É uma das mais populares,

em Android e iOS (sistema operati-
vo da Apple), aplicações de corrida,
com mais de 25 milhões de utilizado-
res. Permite monitorizar a corrida,
caminhada ou passeio de bicicleta
usando o GPS do smartphone. Com
estatísticas detalhadas sobre o ritmo,
distância, inclinação, velocidade mé-
dia, tempo e calorias gastas, é possí-
vel ir fazendo exercício e controlar a
música durante a rotina de exercí-
cios. Tambémé possível medir os ba-
timentos cardíacos e partilhar com
os amigos o registo atual, bem como
traçar metas e objetivos. É uma das
mais fáceis de utilizar e permite inte-
grar os dados comoutros aplicativos,
incluindo as pulseiras de fitness.

Nike+ (Android; iOS)
O grande rival da Runkee-
per é outradas opções mais

usadas pelos amantes da corrida. É
preciso criar conta, selecionar o tipo
de exercício e podemos controlar
desde logo as estatísticas dacorrida.
É das melhores paracompararaper-
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Além de ajudar antes e
durante a atividade física,
a tecnologia também
dá música e monitoriza
o exercício. Veja as
nossas sugestões.

formance com a dos amigos que
também usam a aplicação – à seme-
lhança da app Runtastic. O design
é simples e típico da Nike.

Strava (Android; iOS)
Estaé outraapp jácombas-
tante famae muitos utiliza-

dores, especialmente entre os corre-
dores mais experientes. Alémde mo-

nitorizar os treinos, aStravadátam-
bém sugestões de alguns lugares di-
ferentes paraque o atletaváalteran-
do a rota da sua corrida. É possível
ainda registar as rotas preferidas
criadas pelo utilizador e ver e gravar
o mapa de atividade feita todos os
dias. A versão Premium dá a possi-
bilidade, por exemplo, de gravar ví-
deos dos treinos.

Endomondo (Android;
iOS;Win)Como objetivo
de ser umtreinador pessoal

de bolso paracorrer, pedalar, cami-
nhar ou fazer caiaque, estaapp busca
motivar. É possível registar trajetos,
guardar estatísticas e partilhar os
treinos. Háfeedbackáudio acada
quilómetro percorrido e pode seguir
os padrões de evolução de exercício.
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As aplicações de gestão de peso
para smartphones e Internet
surgem agora como umnovo
aliado para quemdeseja ema-
grecer de forma saudável. Um
estudo recente da Universidade
do Estado deMontclair e do
Centro de Investigação Biomé-
dica de Pennington, desenvolvi-
do junto de 20 indivíduos obe-
sos, revelou uma redução de 9%
de peso corporal, graças à utili-

zação destas aplicações
durante 12 semanas.
Estes dados foramdebatidos num
evento organizado pela Faculdade
deMotricidade Humana, da Uni-
versidade de Lisboa. De acordo
comDiana Thomas, da Universi-
dade do Estado deMontclair, New
Jersey, e uma das responsáveis
pelo referido estudo, «estes dis-
positivos são ótimos auxiliares
numa boa reeducação alimentar,

pois amaioria regista a alimen-
tação do dia a dia, controlando
a quantidade, os horários e o
tipo de alimentos consumidos.
Em alguns deles, é ainda
possível partilhar os dados
no Facebook e no Twitter, com
o objetivo de receber o apoio
dos amigos ao longo do
processo de emagrecimento».
Os especialistasmédicos
concordam: a tecnologia ajuda.
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