
Vida & Saúde 13 31 de março de 2017

Já se sabe que a atividade física 
está diretamente ligada com a 
função preventiva de controle de 
doenças como diabetes e obesidade, 
reduzindo assim o risco de morte 
prematura. Manter uma atividade 
física regular é fundamental para 
uma vida saudável, e não é necessá-
rio altas performances para obter os 
benefícios, apenas exercitar-se com 
frequência. De acordo com um es-
tudo publicado pelo Jama Internal 
Medicine, aqueles que se exercitam 
apenas uma vez por semana já 
apresentam melhora cardiovascular 
e respiratória, além de resistência 

A fim de despertar para uma 
consciência de estilo de vida mais 
saudável, foi criado um aplicativo 
que propõe despertar a consciência 
para a importância das atividades 
físicas e fornecer dicas para mu-
danças saudáveis no estilo de vida. 
O aplicativo ‘Pulso Livre’ pode 
ser baixado gratuitamente para 
os sistemas Android e iOS, e dá 
lembretes e dicas para quem quer 
estar em dia com a balança. Ele é 
direcionado também aos hiperten-
sos, que é uma doença diretamente 
ligada aos hábitos alimentares 
e ao estilo de vida moderno. A 
ferramenta propõe ao usuário di-
versos desafios, como o de atingir 
o índice de massa corpórea (IMC) 
adequado e melhorar a qualidade 
de suas refeições.

Ao longo de dois meses, o apli-
cativo sugere novas dicas e desa-
fios. Para começar, o usuário deve 
fotografar todas as suas refeições 
durante três dias não consecutivos. 
O objetivo é que ao final das oito 
semanas, ele compare as imagens e 
note a sua evolução. As mudanças 
sugeridas pelo aplicativo são gra-
duais, como, por exemplo, consu-
mir uma porção de fruta ou salada 
ao dia, manter uma alimentação 
colorida, beber bastante água, 
caminhar sempre que possível e 
fazer alongamentos. Ao longo das 
semanas isso se tornará um hábito 
e deverá acompanhar o usuário na 
sua dieta. 

O app orienta também quanto 
as quantidades correspondentes 
às porções de alimentos, além de 

sugestões sobre postura e alonga-
mento. Para que o acompanhamen-
to seja feito de forma adequada, o 
usuário pode cadastrar o e-mail do 
seu nutricionista ou cardiologista 
e enviar atualizações sobre o seu 
avanço. 

A lembrar que a hipertensão 
atinge 33% dos brasileiros adultos, 
e o controle do consumo de sódio 
é fundamental, e também pode 
ser feito através do aplicativo. A 
doença é assintomática, por isso 
é tão perigosa, e representa 50% 
das mortes causadas por doenças 
cardiovasculares. Adotar uma 
alimentação com pouco sal e in-
gerir frutas, verduras, laticínios e 
cereais integrais, além de praticar 
exercícios regulares são hábitos 
fundamentais. 

A falta de tempo é um problema 
comum das gerações atuais que 
parecem não parar nunca. Nem para 
fazer um lanchinho rápido muitas 
vezes tempos tempo. Mas é possí-
vel sim conciliar uma alimentação 
prática com a correria do ambiente 
profissional. A fome fora de hora, 
entre os intervalos das refeições 
principais, é a mais perigosa de 
conseguir manter escolhas saudá-
veis. Isso por que pensamos no que 
é mais prático, e nem sempre em 
que é mais saudável. Preparar os 
próprios lanches para passar o dia 
fora de casa é indicado para seguir 
um plano alimentar adequado. 
Além de ter seu controle de higiene 
e qualidade dos ingredientes garan-
tidos, a prática ainda pode ajudar a 
manter a linha na dieta e não cair 
em tentações.

O valor nutricional e o índice 
glicêmico são dois pontos que de-
vem ser observados com atenção na 
hora de programar os lanches. Eles 
podem potencializar ou sabotar 

a sua dieta, seja ela para emagre-
cer ou aumentar a musculatura. 
Enquanto o valor nutritivo de um 
alimento se refere às quantidades 
de vitaminas, gorduras, proteínas 
e outras propriedades, o índice 
glicêmico indica o tempo que o 
alimento ingerido leva para liberar 
a glicose no organismo. Balancear 
os lanches e torná-los aliados às re-
feições principais favorece a saúde 
e o bem-estar. 

Fazer trocas inteligentes é um 
bom plano para manter o que se 
gosta de comer sem sair completa-
mente da dieta. Restringir demais 
o cardápio torna esse processo uma 
obrigação dolorosa. Por exemplo, 
não é preciso deixar de consumir 
chocolate, basta mudar a quantida-
de consumida e optar por opções 
com maior teor de cacau (entre 
60% e 85% contem antioxidantes 
e estão associados ao bem-estar). 
Ter opções de frutas para lanches é 
sempre uma boa escolha, aquelas 
que puder consumir com casca 

(maçã, pera, ameixa) são ideais 
por concentrarem maior quantidade 
de fibras. O abacate e o coco têm 
gorduras boas e garantem saciedade 
por mais tempo. Se optar pelas mais 
calóricas como a banana e manga, 
deve-se adicionar uma proteína ou 
fibra junto, leite, granola ou aveia. 
As frutas vermelhas (morango, 
cereja, ameixa, romã, etc) são 
liberadas. Elas apresentam baixo 
índice glicêmico e são ricas em 
antioxidantes. 

Os alimentos antioxidantes e 
termogênicos são ótimas dicas 
para incrementar os lanches e ga-
rantir seus benefícios. Enquanto os 
termogênicos (chá verde, canela, 
gengibre, pimenta, etc) aceleram o 
metabolismo e favorecem a queima 
de gordura, os antioxidantes (cenou-
ra, tomate, mamão, frutas cítricas 
e vermelhas, etc) neutralizam os 
radicais livres e evitam a oxidação 
do organismo. Eles atuam contra o 
envelhecimento precoce e o apare-
cimento de doenças como o câncer.

Atividade física para uma vida longa
Hábito, mesmo que praticado uma vez por semana, ajuda a reduzir em 30% o risco de morte prematura

física. O hábito reduz 30% o risco 
de morte prematura, mesmo sendo 
uma vez por semana. 

Entre as doenças crônicas mais 
beneficiadas com a prática de ativi-
dade física está o diabetes. A regu-
laridade de exercício pode reverter 
prognósticos de chances de morte 
cardiovascular em diabéticos. Isso 
se deve pelo fato de os exercícios 
melhorarem o aproveitamento da 
glicose pelos músculos, aumen-
tando a sensibilidade à insulina. O 
controle da obesidade também é 
diretamente associado ao movimen-
to do corpo. O problema que afeta 

18% da população brasileira adulta, 
apesar de ser relacionada à estética, 
traz riscos à saúde como desen-
volvimento de doenças crônicas 
(diabetes, hipertensão, problemas 
cardiovasculares). 

A prática de atividade física 
regular acelera o metabolismo, 
contribuindo para um maior gasto 
energético. Outros benefícios consi-
deráveis são a melhora dos níveis de 
glicemia, da pressão arterial, níveis 
de colesterol e melhora na apneia do 
sono. Toda e qualquer modalidade 
de exercício é bem vinda para somar 
na saúde, mas a escolha deve ser 

indicada por um médico ou prepa-
rador físico, assinalada conforme 
tipo físico e faixa etária. Atividades 
de alto impacto devem ser evitadas 
por quem tem problemas com arti-
culações ou coluna, neste caso, são 
indicadas atividades mais leves ou 
de baixo impacto, como caminha-
das, pilates ou natação. 

A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) destaca que os benefícios 
oferecidos pela prática de atividade 
física vão muito além do estético, 
prolonga e dá mais qualidade de 
vida: aptidão muscular e cardiorres-
piratória e melhora na saúde óssea; 
redução do risco de hipertensão, 
doença cardíaca coronária, acidente 
vascular cerebral, diabetes, câncer 
de mama e cólon e depressão. 
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Aplicativo incentiva a boa alimentação 

Lanches ideais para o dia a dia


