
Preparado para o desafio?
Se está habituado a ser sedentário talvez esteja
na altura de mudar. Pelo seu bem-estar.
O primeiro passo desta longa e saudável
caminhada só depende de si



Preparado para o desafio?
A mudança deve começar em si. E se está habituado a ser sedentário talvez esteja na altura de começar a

praticar exercício físico. Pela sua saúde física e mental, para melhoria do seu bem-estar e da sua qualidade
de vida. O primeiro passo desta longa e saudável caminhada depende de si.
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"Com esta idade já não vale a pe-
na mudar... O que seria começar
agora a praticar exercício físico?

Isso é bom é para os jovens que
têm a vida pela frente! Trabalhei
muito toda a vida e agora estou

na fase de descansar." Quantos
de nós já não ouvimos estas fra-

ses? Mas fazendo justiça ao fa-

moso provérbio popular "ve-
lhos são os trapos", o artigo que
levamos até si nesta edição pre-
tende provar-lhe que "nunca é

tarde para mudar", que é o mes-
mo que dizer que está sempre a

tempo de aprender uma língua,
de tirar um curso superior, de
se inscrever numa actividade,
de ir a um ginásio, de começar
a mexer o corpo, de ganhar no-
vos amigos, de fazer algo por si,

pela sua vida e pela sua saúde.

Se está reformado, aprovei-
te para fazer tudo aquilo que
gostaria de ter experimentado
enquanto trabalhava mas não

tinha tempo. Agora tem. Já re-
parou? O Jornal Sénior falou
com alguns especialistas que o

ajudarão a perceber os inúme-
ros benefícios da prática regu-
lar de exercício físico. "Antes de
iniciar a prática de actividade fí-

sica num determinado local de-

ve realizar um exame médico
e avaliar a sua condição física",

alerta João Gorjão Clara, profes-
sor catedrático da Faculdade de
Medicina da Universidade de



Lisboa e coordenador da Uni-
dade Universitária de Geriatria.
Mas além de se inscrever num gi-

násio, existem algumas atitudes

que pode desenvolver diaria-
mente e que serão benéficas pa-
ra a sua saúde: andar a pé na rua
é um bom exemplo. "Se for de au-

tocarro para o trabalho ou para
casa, pode parar uma paragem
antes e fazer a restante distân-
cia a pé_. Se mora num prédio,
substitua o elevador pelas esca-
das. Desloque-se frequentemen-
te não recorrendo ao carro mas
às próprias pernas", acrescenta o

especialista. Quantas vezes opta
por ir ao café mais perto de car-
ro? Já pensou em aproveitar os

maravilhosos dias de Sol de Ou-

tono eira pé?
E se por acaso é dona de ca-

sa e passa o dia a andar de um
lado para o outro, devido às ta-
refas domésticas que se lhe im-

põem, não pense que é suficien-

te. Ou seja, este tipo de exercício

que todas as domésticas fazem
diariamente e que as deixam ob-

viamente cansadas não são sufi-

cientemente "rendíveis". Quan-
do as pessoas decidirem fazer
caminhadas nos seus horários
de lazer devem fazê-lo com re-

gularidade e sem interrupção.
"As tarefas domésticas podem
fatigá-las de facto mas do ponto
de vista físico têm pouco interes-

se. Há outros tipos de exercício
muito interessantes como nadar,
dançar, andar de bicicleta.- Pode
até diversificar a sua actividade
física fazendo várias coisas mas

é conveniente que escolha um
local apropriado e seguro para
o realizar", salienta João Gorjão
Clara. "É fundamental criar a
ideia e a intenção de fazer exer-
cício físico é boa em qualquer al-

tura da nossa vida porque isso
vai repercutir-se em várias coi-

sas, como por exemplo, no amor-

-próprio. As pessoas que fazem
exercício aumentam muito a sua
auto-estima e ficam mais felizes,
tornam-se mais enérgicas e com
maior resistência", acrescenta o
especialista. "As recomendações
do Colégio Americano de Medi-
cina Desportiva que é a entidade
máxima na nossa área indicam
que a prática de exercício físico
é benéfica mesmo no sénior com
doença instalada. A classe médi-
ca também já está mais sensibili-
zada para a prática de exercício
físico como terapia complemen-
tar da farmacológica", acrescen-
ta Ricardo Silvestre, fisiologista
do exercício e professor univer-
sitário.

NUNCA É TARDE
O primeiro passo tem de ser

dado por si. Sempre. Comece de
imediato a contrariar o seden-
tarismo. "Seja em que idade for,
há sempre coisas novas para fa-

zer, aspectos interessantes pa-
ra descobrir e algo lá fora que o

pode preencher interiormente.
Permita-se olhar para novos de-

safios sem qualquer preconcei-
to e acima de tudo dê-se a opor-
tunidade de experimentar",
aconselha Tiago Botelho, pro-

fessor de ioga e administrador
do Brahmi Oriental Wellness.

Na verdade, quanto mais tem-

po estiver isolado mais difícil
será começar... "Há quem diga

que já tem idade para ter juízo e

que seria pouco normal come-

çar uma prática física com de-

terminada idade e eu diria que
ter juízo é precisamente o con-

trário, ou seja, é começar a fa-

zer algo por si que o enriqueça
verdadeiramente. É preciso sair

do casulo e da zona de confor-

to", acrescenta.
"Em qualquer fase da vida, to-

das as medidas de prevenção
da doença ou que tenham co-

mo objectivo aumentar o bem-

-estar devem ser implementa-
das", acrescenta João Gorjão
Clara. Não há qualquer limite
etário em que se afirme, com ri-

gor científico, que já não vale a

pena começar. "Muitas pessoas

demitem-se da vida em deter-

minada idade. Um doente meu

escreveu uma vez um poema
em que defendia que se algu-
mas pessoas não fizessem algo

novo todos os dias, se não apro-
veitassem a vida, perderiam o

interesse por tudo e ficariam à

espera que a morte chegasse,
daí que fosse preferível fazer o

luto por elas próprias. Na minha

opinião, a vida tem os seus en-

cantos em qualquei idade. Há

que aproveitar as oportunida-
des", sublinha.



COMO COMEÇAR?
É fundamental pensar no

exercício físico como algo di-

vertido e onde se pode colher

os benefícios de uma prática
regular. Em Portugal, existem
muitas alternativas e na sua

maioria gratuitas. "Quase todas

as autarquias têm programas
de exercício muito dinâmicos

e bem estruturados para os se-

niores. Existem ainda grupos
de pessoas ligados a centros de

saúde ou a associações recrea-

tivas em que é contratado um

profissional que fica responsá-
vel por dar essas aulas. Referên-

cia ainda para o Programa Na-

cional de Marcha e Corrida do

Instituto Português do Despor-

to e Juventude, IP., onde podem
inscrever-se e participar", expli-

ca Ricardo Silvestre.

Fale com o seu médico de fa-

mília, dirija-se ao centro de saú-

de ou à autarquia da zona de re-

sidência e inscreva-se. Depois,
há que começar e usufruir dos

enormes benefícios da activida-

de que escolha praticar.
"Para um idoso, a parte do

treino de força é a indicação
mais importante que se pode
dar para melhoria na sua quali-
dade de vida", explica Ricardo

Silvestre.
Por outro lado, actualmen-

te existem actividades físicas

mais alternativas e que já vão

sendo muito procuradas por
pessoas de todas as idades. É

o caso do pilates, do ioga e do

tai-chi. O Brahmi Oriental Well-

ness nasceu há cinco anos com

o objectivo de criar um espaço
com qualidade que congregasse

práticas de inspiração oriental

e ao mesmo tempo as ligasse a

terapias, consultas, massagens,
etc. "O Centro tem aulas, spa e

clínica mas também desenvol-

ve workshops para dar informa-

ção às pessoas sobre estas aulas

porque ainda existem algumas
ideias preconcebidas e alguns
misticismos que importa escla-

recer. Queremos passar a men-

sagem sobre os benefícios que
podem retirar-se destas aborda-

gens e práticas. Temos ainda a

componente de levar esta filo-

sofia e estas práticas onde quer

que seja, como por exemplo, a

empresas", esclarece Tiago Bo-

telho. Foi neste sentido que foi

criado recentemente o Brahmi

Sénior que surgiu da vontade
da equipa em dar a possibilida-
de a pessoas que gostassem de

praticar estas modalidades mas

que "ou apresentavam algumas

limitações físicas ou tinham ou-

tra disponibilidade de horários

e maior dificuldade em acom-

panhar outras turmas que fun-

cionam para o público em geral"

diz-nos. A missão é "tirar estes

seniores de casa e pô-los em
contacto com outras realidades"

aproveitando os anos que ainda

têm pela frente a todos os níveis,

equilibrando o corpo e a mente.

Tiago Botelho considera que
se o sénior fizer duas práticas

por semana começará a sentir

diferenças "a partir do segundo
mês" sendo que o primeiro é de

adaptação. "Depois, começará a

descontrair mais e a entregar-se
ao ritmo das aulas. No terceiro
mês será normal que sinta mais

efeitos e benefícios destas práti-
cas". E quantas vezes são reco-
mendadas por semana? "O mí-
nimo indispensável será duas

vezes por semana sendo que
três aulas constituirão um bom
número", explica o professor de

ioga que considera que o facto

de os seniores virem a estas au-

las permite o convívio entre si.

"Acabam por renascer, o que é

muito importante."
Para aqueles que têm alguma

limitação ou patologia, a aula é

devidamente adaptada com os



professores. O que interessa é

praticar independentemente
das limitações que sinta. "Uma

pessoa que pratica ioga pode
sentir, interiorizar e perceber
o que faz sentido nesta prática
e adaptá-la às restantes activi-

dades da sua vida." Os benefí-

cios destas práticas passam pe-

la melhoria física mas também

por aprender a viver de forma
mais libertadora. "A mente an-

da muito menos no presente e

independentemente de todos os

pensamentos que possam fluir,

a pessoa estará muito mais fo-

cada no presente. Isso vai aju-

dá-la a ter mais a atenção a ela

própria e no que vai fazer no seu

dia-a-dia. É inevitável que come-

ce a ver a vida de forma mais ob-

jectiva e mais simples porque a

grande maioria dos problemas
das pessoas é criada pela sua

própria mente", remata Tiago
Botelho. •

Vantagens e benefícios da prática regular de exercício físico
- Os seniores passam a ter mais

equilíbrio e caem menos. Ter
músculos fortes evita quedas
mas para o conseguir há que

praticar exercício físico regular.
- Permite baixar os níveis de co-

lesterol, a pressão arterial e di-

minuir o açúcar no sangue ha-

vendo um maior controlo da

doença nos diabéticos.

- Melhoria da capacidade res-

piratória e da oxigenação das

células sendo presumível que
a sua capacidade intelectual
também melhore. "Existem
vários trabalhos publicados na

Europa que indicam que as pes-

soas que fazem regularmente
exercício físico têm menor in-

cidência da doença de Alzhei-

mer quando são idosas", indica

Gorjão Clara.

- Melhoria da produção de for-

ça e da saúde osteoarticular.
Particularmente para o idoso,

o exercício físico é útil no com-

bate da osteoporose, na perda

de osso e perda de músculo, na

prevenção da diabetes, do AVC,

da hipertensão, do enfarte do

miocárdio, entre outros.

- Quando há uma condição mé-

dica instalada deve aconselhar-

se com o seu médico sobre co-

mo e que tipo de exercício deve

praticar com segurança.

FONTE: Dados recolhidos nas entrevistas

realizadas a João Gorjão Clara e Ricardo

Silvestre

TESTEMUNHO
NA PRIMEIRA PESSOA

"A força de vontade
é o principal"
Pedro Belo, 59 anos

"Desde pequenino que
pratico exercício físico e

cheguei a fazer ginásti-

ca desportiva. Fiz ténis e

depois deparar uns anos,
resolvi retomar algumas
actividades. Além de fazer

caminhadas, ando de bi-

cicleta e decidi fazer exer-

cidos mais calmos que
aliam a saúde do corpo
com a da mente. Pratico

exercício físico para des-

contrair, para me sentir

bem e para pôr o corpo a

mexer. Pratico ioga, pila-
tes e tai-chi três vezes por
semana. Estas activida-
des funcionam como um
complemento àquilo que
já faço no dia-a-dia. Quan-
do saio das aulas sinto-me

mais tranquilo e descon-

traído. A sensação após a

prática é de grande leveza

corporal. A força de von-

tade é o principal. Ficar fe-

chado em casa é que não."

"Corpo são em
mente sã"
Berta Santos, 61 anos

"Reformei-me este ano e

tenho um pouco mais de

disponibilidade apesar
de ter uma vida familiar

ocupadaede ter de cuidar

da minha mãe que tem 83

anos e que exige alguns
cuidados. Ao longo da mi-

nha vida sempre tive algu-

ma prática de actividade

física e quero manter esse

hábito. Corpo são em men-

te sã_ Logo nas primeiras
aulas senti uma grande

energia. Diria às pessoas
mais sedentárias que de-

vem praticar exercício

porque é fundamental
manter o corpo saudável."


