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Assinala-se esta quarta-feira o Dia Mundial da Atividade Física
Os portugueses aumentaram os seus níveis de atividade física no ano passado, com mais de metade
(54,3%) a apresentar níveis adequados de atividade física para a promoção da saúde, valores que
melhoraram relativamente ao primeiro ano da pandemia.
Segundo o relatório do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF), da DireçãoGeral da Saúde (DGS), relativo a 2021 e hoje divulgado, destaca a tendência deste aumento nos
níveis de atividade física dos portugueses em 2021, espelhada no estudo REACT COVID 2.0.
De acordo com os dados do estudo, feito em parceria com o Instituto de Saúde Ambiental da
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 54,3% dos inquiridos apresentam níveis adequados
de atividade física para a promoção da saúde, um aumento relativamente aos 46% apurados em
2020.
Porém, o estudo revela que também aumentou o tempo sedentário - de sete ou mais horas por dia de 38,9% para 46,4% dos inquiridos.
Os resultados sugerem que a atividade física e o comportamento alimentar parecem influenciar-se
mutuamente, "o que sublinha a importância de uma abordagem integrada na promoção destes
comportamentos", refere a DGS, indicando que esta abordagem também deve ter em conta o género,
a idade e a situação socioeconómica
Segundo os dados do estudo, ser mulher, ter idade inferior a 45 anos e perceção de má situação
financeira e de saúde está associado a um aumento do risco de menores níveis de atividade física e de
mudança para um perfil alimentar pior.
Por outro lado, ser homem, ter mais de 46 anos e ter boa perceção do seu estado de saúde está
associado a maiores níveis de atividade física e manutenção de bom perfil alimentar.
Comparativamente ao período pré-pandemia, 41,5% dos inquiridos considera que o seu volume de
atividade física era inferior, 42,4% dizem que era igual e 16% que era superior.
Mudança de hábitos alimentares
Entre as várias atividades praticadas de forma mais estruturada estão a caminhada, o treino de força,
as atividades de fitness e a corrida.
As tarefas domésticas e o subir e descer escadas são as atividades físicas não estruturadas
(integradas no quotidiano) mais apontadas.
O estudo REACT-COVID 2.0 visou conhecer os comportamentos alimentares e de atividade física dos
portugueses cerca de um ano após o início da pandemia de covid-19 (maio-junho de 2021).
De acordo com o documento, 36,8% dos inquiridos reportaram ter mudado os seus hábitos
alimentares em comparação com o período pré-pandemia. Destes, 58,2% consideraram ter mudado
para melhor e 41,8% para pior.
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As recomendações da Organização Mundial da Saúde indicam que as crianças e adolescentes até aos
17 anos de idade devem realizar 60 minutos/dia de atividade física de intensidade moderada a
vigorosa, maioritariamente aeróbica. Devem igualmente incorporar atividades de fortalecimento
muscular e ósseo pelo menos três vezes por semana.
A OMS recorda que, nesta fase da vida, quantidades elevadas de comportamentos sedentários estão
associadas a aumento da gordura corporal, diminuição da saúde cardiometabólica, menor condição
física e a uma redução do comportamento social e da duração do sono.
Para os adultos (18-64 anos), as recomendações da OMS indicam pelo menos 150 a 300 minutos (2,5
a 5 horas) por semana de atividade aeróbica de intensidade moderada, ou pelo menos 75 a 150
minutos de atividade de intensidade física aeróbica de intensidade física vigorosa, para benefícios
substanciais para a saúde.
Pare benefícios adicionais, recomenda uma atividade de fortalecimento muscular de intensidade
moderada ou superior pelos menos dois dias por semana.
Nos idosos (65 anos ou mais), as recomendações da OMS apontam para 150 a 300 minutos de
atividade física de intensidade moderada, ou 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de
intensidade vigorosa. Sugerem ainda, para benefícios adicionais para a saúde, atividades de
fortalecimento muscular de intensidade moderada a superior em pelo menos dois dias por semana e
atividades físicas que promovam o equilíbrio funcional e o treino de força de intensidade moderada ou
superior em pelo menos três dias/semana.
Monitorização da atividade física duplicou
A monitorização dos níveis de atividade física duplicou nos centros de saúde no ano passado, com a
avaliação de 2.235 utentes em cada 100 mil que utilizam estas unidades dos Cuidados de Saúde
Primários, foi hoje divulgado.
Segundo o relatório, desde que foram disponibilizadas ferramentas digitais para a avaliação da
atividade física (final de 2017) realizaram-se mais de 261 mil consultas com estas informações, 23,2%
das quais no último ano.
O documento diz que, na sequência das avaliações, foram emitidas 42.645 guias de aconselhamento
breve para a promoção da atividade física (+18% num ano).
Diz igualmente que entre 2017 e 2019 houve um aumento "bastante expressivo" da proporção de
utentes avaliados a nível nacional, atingindo um pico em 2019 (1.031 utentes avaliados por cada
100.000) e que nos anos de 2020 e 2021, "coincidindo com o período de pandemia por covid-19 e
maior volume de trabalho decorrente por parte dos profissionais de saúde, este valor reduziu para
2/3".
Segundo o relatório, foi possível identificar, contudo, "uma tendência ascendente neste indicador em
2021 por parte da ARS Norte e ARS Algarve".
Nível de atividade física semanal diminui com o aumento da idade
Em relação ao nível da atividade física de utentes com 15 anos ou mais, e aquando da primeira
avaliação, os níveis registados em revelam que 32,8% dos utentes avaliados atingia a recomendação
de prática de, pelo menos, duas horas e meia (150 minutos) semanais de atividade física de
intensidade moderada.
À semelhança de estudos representativos da população, o nível de atividade física semanal diminui
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com o aumento da idade e os homens mais ativos ao longo de todo o ciclo de vida.
No que respeita aos níveis de comportamento sedentário de utentes com 15 ou mais anos, os dados
dos utentes avaliados pela primeira vez no período 2017-2021 revelam que cerca de metade reportou
passar quatro ou mais horas sentados por dia (mediana), à exceção da categoria etária dos 30-69
anos, que reportou passar três horas ou mais (mediana).
A faixa etária com maior volume de tempo sentado diário é a dos 15 aos 29 anos (25% passa sete ou
mais horas por dia sentado), seguida pelo grupo dos 70 ou mais anos (21%) e, por último, da faixa
etária entre os 30 e os 69 anos (15,1%).
Segundo a DGS, o resultado do uso das ferramentas digitais de avaliação e aconselhamento,
integradas nos sistemas eletrónicos de apoio às consultas, nos Cuidados de Saúde Primários
demonstra que, entre 2017 e 2021, "os utentes a quem foi realizada uma segunda e terceira
avaliações da atividade física evidenciaram uma tendência de aumento do seu nível de atividade física
ao longo do tempo".
Atividade física é boa para a saúde
O documento lembra que a evidência científica indica que cerca de 10% dos casos de cancro do cólon,
10% dos casos de cancro da mama, 7% dos casos de diabetes e 6% dos casos de doença coronária na
população mundial podem ser prevenidos com níveis de prática de atividade física "compatíveis com
as recomendações globais" e acrescenta que 9% dos casos de morte prematura poderiam também ser
evitados.
Dados publicados em 2020, do último estudo do Global Burden of Disease, acerca da carga de doença
e mortalidade atribuídas aos principais fatores de risco para a saúde entre 1990 e 2019 indicam que a
atividade física insuficiente é o 16º fator de risco de nível 2 ao qual são atribuídas mais mortes e o 18º
ao qual são atribuídos mais anos de saúde prematuramente perdidos.
Além do seu papel preventivo fundamental - insiste o relatório -, a prática de atividade física contribui
para o atraso da progressão de diversas doenças crónicas não transmissíveis, "nomeadamente de sete
grupos importantes de patologias: cardiovasculares, oncológicas, pulmonares, metabólicas,
psiquiátricas, neurológicas e musculoesqueléticas".
Sublinha a importância de ter políticas públicas de saúde que traduzam uma "estratégia robustecida"
para a redução das desigualdades em saúde e lembra as novas recomendações globais para a
atividade física e comportamento sedentário, lançadas em 2020 pela Organização Mundial da Saúde,
segundo as quais "cada movimento conta".
"À luz da nova evidência (informação) científica, toda a atividade física, independentemente da
duração consecutiva de cada período de prática, tem impactos positivos na saúde", frisa.
Diz ainda que, apesar de se observar um "aumento muito ténue" da incidência de utilização destas
ferramentas digitais de aconselhamento entre 2020 e 2021, "existe uma necessidade clara de
promoção destas práticas nos cuidados de saúde ao longo dos próximos anos".
Nos objetivos para futuro, o relatório define a necessidade de continuar a promover a literacia em
saúde ao longo do ciclo de vida e aponta para a reativação da campanha nacional "Siga o Assobio - A
atividade física chama por si".
Sugere igualmente a melhoria da qualidade da oferta de oportunidades de prática de atividade física
em diferentes contextos.
https://cnnportugal.iol.pt/exercicio-fisico/dia-mundial-da-atividade-fisica/portugueses-praticaram-
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DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE

Atividade
física cresce
com pandemia
O inquérito aos hábitos de
atividade física e alimentares
dos portugueses revela que
um ano depois do início da
pandemia de Covid -19 há
urna tendência de melhoria
dos níveis de exercício da
população. Em 2021, segundoa Direção-Geral da Saúde,
54,3% dos inquiridos, apresentam níveis adequados de
atividade física para a promoção da saúde (eram 46 (Y0
em 2020). Este estudo indica
que os homens com mais de
46 anos têm um maior nível
de atividade física.

População pratica mais desporto
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Os portugueses aumentaram os seus níveis de atividade física no ano passado, com mais de metade
(54,3%) a apresentar níveis adequados de atividade física para a promoção da saúde, valores que
melhoraram relativamente ao primeiro ano da pandemia.
Segundo o relatório do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF), da DireçãoGeral da Saúde (DGS), relativo a 2021 e hoje divulgado, destaca a tendência deste aumento nos
níveis de atividade física dos portugueses em 2021, espelhada no estudo REACT COVID 2.0.
De acordo com os dados do estudo, feito em parceria com o Instituto de Saúde Ambiental da
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 54,3% dos inquiridos apresentam níveis adequados
de atividade física para a promoção da saúde, um aumento relativamente aos 46% apurados em
2020.
Porém, o estudo revela que também aumentou o tempo sedentário - de sete ou mais horas por dia -de 38,9% para 46,4% dos inquiridos.
Os resultados sugerem que a atividade física e o comportamento alimentar parecem influenciar-se
mutuamente, "o que sublinha a importância de uma abordagem integrada na promoção destes
comportamentos", refere a DGS, indicando que esta abordagem também deve ter em conta o género,
a idade e a situação socioeconómica
Segundo os dados do estudo, ser mulher, ter idade inferior a 45 anos e perceção de má situação
financeira e de saúde está associado a um aumento do risco de menores níveis de atividade física e de
mudança para um perfil alimentar pior.
Por outro lado, ser homem, ter mais de 46 anos e ter boa perceção do seu estado de saúde está
associado a maiores níveis de atividade física e manutenção de bom perfil alimentar.
Comparativamente ao período pré-pandemia, 41,5% dos inquiridos considera que o seu volume de
atividade física era inferior, 42,4% dizem que era igual e 16% que era superior.
Entre as várias atividades praticadas de forma mais estruturada estão a caminhada, o treino de força,
as atividades de fitness e a corrida.
As tarefas domésticas e o subir e descer escadas são as atividades físicas não estruturadas
(integradas no quotidiano) mais apontadas.
O estudo REACT-COVID 2.0 visou conhecer os comportamentos alimentares e de atividade física dos
portugueses cerca de um ano após o início da pandemia de covid-19 (maio-junho de 2021).
De acordo com o documento, 36,8% dos inquiridos reportaram ter mudado os seus hábitos
alimentares em comparação com o período pré-pandemia. Destes, 58,2% consideraram ter mudado
para melhor e 41,8% para pior.
As recomendações da Organização Mundial da Saúde indicam que as crianças e adolescentes até aos
17 anos de idade devem realizar 60 minutos/dia de atividade física de intensidade moderada a
vigorosa, maioritariamente aeróbica. Devem igualmente incorporar atividades de fortalecimento

Página 6

muscular e ósseo pelo menos três vezes por semana.
A OMS recorda que, nesta fase da vida, quantidades elevadas de comportamentos sedentários estão
associadas a aumento da gordura corporal, diminuição da saúde cardiometabólica, menor condição
física e a uma redução do comportamento social e da duração do sono.
Para os adultos (18-64 anos), as recomendações da OMS indicam pelo menos 150 a 300 minutos (2,5
a 5 horas) por semana de atividade aeróbica de intensidade moderada, ou pelo menos 75 a 150
minutos de atividade de intensidade física aeróbica de intensidade física vigorosa, para benefícios
substanciais para a saúde.
Pare benefícios adicionais, recomenda uma atividade de fortalecimento muscular de intensidade
moderada ou superior pelos menos dois dias por semana.
Nos idosos (65 anos ou mais), as recomendações da OMS apontam para 150 a 300 minutos de
atividade física de intensidade moderada, ou 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de
intensidade vigorosa. Sugerem ainda, para benefícios adicionais para a saúde, atividades de
fortalecimento muscular de intensidade moderada a superior em pelo menos dois dias por semana e
atividades físicas que promovam o equilíbrio funcional e o treino de força de intensidade moderada ou
superior em pelo menos três dias/semana.
Agência Lusa
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Comparativamente ao período pré-pandemia, 41,5% dos inquiridos considera que o seu volume de
atividade física era inferior, 42,4% dizem que era igual e 16% que era superior.
Os portugueses aumentaram os seus níveis de atividade física no ano passado, com mais de metade
(54,3%) a apresentar níveis adequados de atividade física para a promoção da saúde, valores que
melhoraram relativamente ao primeiro ano da pandemia.
Relacionados
Segundo o relatório do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF), da DireçãoGeral da Saúde (DGS), relativo a 2021 e hoje divulgado, destaca a tendência deste aumento nos
níveis de atividade física dos portugueses em 2021, espelhada no estudo REACT COVID 2.0.
De acordo com os dados do estudo, feito em parceria com o Instituto de Saúde Ambiental da
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 54,3% dos inquiridos apresentam níveis adequados
de atividade física para a promoção da saúde, um aumento relativamente aos 46% apurados em
2020.
Porém, o estudo revela que também aumentou o tempo sedentário - de sete ou mais horas por dia -de 38,9% para 46,4% dos inquiridos.
Os resultados sugerem que a atividade física e o comportamento alimentar parecem influenciar-se
mutuamente, "o que sublinha a importância de uma abordagem integrada na promoção destes
comportamentos", refere a DGS, indicando que esta abordagem também deve ter em conta o género,
a idade e a situação socioeconómica
Segundo os dados do estudo, ser mulher, ter idade inferior a 45 anos e perceção de má situação
financeira e de saúde está associado a um aumento do risco de menores níveis de atividade física e de
mudança para um perfil alimentar pior.
Por outro lado, ser homem, ter mais de 46 anos e ter boa perceção do seu estado de saúde está
associado a maiores níveis de atividade física e manutenção de bom perfil alimentar.
Comparativamente ao período pré-pandemia, 41,5% dos inquiridos considera que o seu volume de
atividade física era inferior, 42,4% dizem que era igual e 16% que era superior.
Entre as várias atividades praticadas de forma mais estruturada estão a caminhada, o treino de força,
as atividades de fitness e a corrida.
As tarefas domésticas e o subir e descer escadas são as atividades físicas não estruturadas
(integradas no quotidiano) mais apontadas.
O estudo REACT-COVID 2.0 visou conhecer os comportamentos alimentares e de atividade física dos
portugueses cerca de um ano após o início da pandemia de covid-19 (maio-junho de 2021).
De acordo com o documento, 36,8% dos inquiridos reportaram ter mudado os seus hábitos
alimentares em comparação com o período pré-pandemia. Destes, 58,2% consideraram ter mudado
para melhor e 41,8% para pior.
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As recomendações da Organização Mundial da Saúde indicam que as crianças e adolescentes até aos
17 anos de idade devem realizar 60 minutos/dia de atividade física de intensidade moderada a
vigorosa, maioritariamente aeróbica. Devem igualmente incorporar atividades de fortalecimento
muscular e ósseo pelo menos três vezes por semana.
A OMS recorda que, nesta fase da vida, quantidades elevadas de comportamentos sedentários estão
associadas a aumento da gordura corporal, diminuição da saúde cardiometabólica, menor condição
física e a uma redução do comportamento social e da duração do sono.
Para os adultos (18-64 anos), as recomendações da OMS indicam pelo menos 150 a 300 minutos (2,5
a 5 horas) por semana de atividade aeróbica de intensidade moderada, ou pelo menos 75 a 150
minutos de atividade de intensidade física aeróbica de intensidade física vigorosa, para benefícios
substanciais para a saúde.
Pare benefícios adicionais, recomenda uma atividade de fortalecimento muscular de intensidade
moderada ou superior pelo menos dois dias por semana.
Nos idosos (65 anos ou mais), as recomendações da OMS apontam para 150 a 300 minutos de
atividade física de intensidade moderada, ou 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de
intensidade vigorosa. Sugerem ainda, para benefícios adicionais para a saúde, atividades de
fortalecimento muscular de intensidade moderada a superior em pelo menos dois dias por semana e
atividades físicas que promovam o equilíbrio funcional e o treino de força de intensidade moderada ou
superior em pelo menos três dias/semana.
PartilharPartilhar no FacebookTwitterEmailMessengerWhatsappPartilharComentários
[Additional Text]:
Portugueses praticaram mais exercício em 2021
Lusa/DN
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Portugueses praticaram mais exercício em 2021 - DM
Os portugueses aumentaram os seus níveis de atividade física no ano passado, com mais de metade
(54,3%) a apresentar níveis adequados de atividade física para a promoção da saúde, valores que
melhoraram relativamente ao primeiro ano da pandemia.
Segundo o relatório do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF), da DireçãoGeral da Saúde (DGS), relativo a 2021 e hoje divulgado, destaca a tendência deste aumento nos
níveis de atividade física dos portugueses em 2021, espelhada no estudo REACT COVID 2.0.
De acordo com os dados do estudo, feito em parceria com o Instituto de Saúde Ambiental da
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 54,3% dos inquiridos apresentam níveis adequados
de atividade física para a promoção da saúde, um aumento relativamente aos 46% apurados em
2020.
Porém, o estudo revela que também aumentou o tempo sedentário - de sete ou mais horas por dia de 38,9% para 46,4% dos inquiridos.
Os resultados sugerem que a atividade física e o comportamento alimentar parecem influenciar-se
mutuamente, "o que sublinha a importância de uma abordagem integrada na promoção destes
comportamentos", refere a DGS, indicando que esta abordagem também deve ter em conta o género,
a idade e a situação socioeconómica
Segundo os dados do estudo, ser mulher, ter idade inferior a 45 anos e perceção de má situação
financeira e de saúde está associado a um aumento do risco de menores níveis de atividade física e de
mudança para um perfil alimentar pior.
Por outro lado, ser homem, ter mais de 46 anos e ter boa perceção do seu estado de saúde está
associado a maiores níveis de atividade física e manutenção de bom perfil alimentar.
Comparativamente ao período pré-pandemia, 41,5% dos inquiridos considera que o seu volume de
atividade física era inferior, 42,4% dizem que era igual e 16% que era superior.
Entre as várias atividades praticadas de forma mais estruturada estão a caminhada, o treino de força,
as atividades de fitness e a corrida.
As tarefas domésticas e o subir e descer escadas são as atividades físicas não estruturadas
(integradas no quotidiano) mais apontadas.
O estudo REACT-COVID 2.0 visou conhecer os comportamentos alimentares e de atividade física dos
portugueses cerca de um ano após o início da pandemia de covid-19 (maio-junho de 2021).
De acordo com o documento, 36,8% dos inquiridos reportaram ter mudado os seus hábitos
alimentares em comparação com o período pré-pandemia. Destes, 58,2% consideraram ter mudado
para melhor e 41,8% para pior.
As recomendações da Organização Mundial da Saúde indicam que as crianças e adolescentes até aos
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17 anos de idade devem realizar 60 minutos/dia de atividade física de intensidade moderada a
vigorosa, maioritariamente aeróbica. Devem igualmente incorporar atividades de fortalecimento
muscular e ósseo pelo menos três vezes por semana.
A OMS recorda que, nesta fase da vida, quantidades elevadas de comportamentos sedentários estão
associadas a aumento da gordura corporal, diminuição da saúde cardiometabólica, menor condição
física e a uma redução do comportamento social e da duração do sono.
Para os adultos (18-64 anos), as recomendações da OMS indicam pelo menos 150 a 300 minutos (2,5
a 5 horas) por semana de atividade aeróbica de intensidade moderada, ou pelo menos 75 a 150
minutos de atividade de intensidade física aeróbica de intensidade física vigorosa, para benefícios
substanciais para a saúde.
Pare benefícios adicionais, recomenda uma atividade de fortalecimento muscular de intensidade
moderada ou superior pelos menos dois dias por semana.
Nos idosos (65 anos ou mais), as recomendações da OMS apontam para 150 a 300 minutos de
atividade física de intensidade moderada, ou 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de
intensidade vigorosa. Sugerem ainda, para benefícios adicionais para a saúde, atividades de
fortalecimento muscular de intensidade moderada a superior em pelo menos dois dias por semana e
atividades físicas que promovam o equilíbrio funcional e o treino de força de intensidade moderada ou
superior em pelo menos três dias/semana.
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Portugueses praticaram mais exercício em 2021
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54,3% dos inquiridos apresentam níveis adequados de atividade física
Os portugueses aumentaram os seus níveis de atividade física no ano passado, com mais de metade
(54,3%) a apresentar níveis adequados de atividade física para a promoção da saúde, valores que
melhoraram relativamente ao primeiro ano da pandemia.
Segundo o relatório do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF), da DireçãoGeral da Saúde (DGS), relativo a 2021 e divulgado esta quarta-feira, destaca a tendência deste
aumento nos níveis de atividade física dos portugueses em 2021, espelhada no estudo REACT COVID
2.0.
De acordo com os dados do estudo, feito em parceria com o Instituto de Saúde Ambiental da
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 54,3% dos inquiridos apresentam níveis adequados
de atividade física para a promoção da saúde, um aumento relativamente aos 46% apurados em
2020.
Porém, o estudo revela que também aumentou o tempo sedentário - de sete ou mais horas por dia de 38,9% para 46,4% dos inquiridos.
Os resultados sugerem que a atividade física e o comportamento alimentar parecem influenciar-se
mutuamente, "o que sublinha a importância de uma abordagem integrada na promoção destes
comportamentos", refere a DGS, indicando que esta abordagem também deve ter em conta o género,
a idade e a situação socioeconómica
Segundo os dados do estudo, ser mulher, ter idade inferior a 45 anos e perceção de má situação
financeira e de saúde está associado a um aumento do risco de menores níveis de atividade física e de
mudança para um perfil alimentar pior.
Por outro lado, ser homem, ter mais de 46 anos e ter boa perceção do seu estado de saúde está
associado a maiores níveis de atividade física e manutenção de bom perfil alimentar.
Comparativamente ao período pré-pandemia, 41,5% dos inquiridos considera que o seu volume de
atividade física era inferior, 42,4% dizem que era igual e 16% que era superior.
Entre as várias atividades praticadas de forma mais estruturada estão a caminhada, o treino de força,
as atividades de fitness e a corrida.
As tarefas domésticas e o subir e descer escadas são as atividades físicas não estruturadas
(integradas no quotidiano) mais apontadas.
O estudo REACT-COVID 2.0 visou conhecer os comportamentos alimentares e de atividade física dos
portugueses cerca de um ano após o início da pandemia de covid-19 (maio-junho de 2021).
De acordo com o documento, 36,8% dos inquiridos reportaram ter mudado os seus hábitos
alimentares em comparação com o período pré-pandemia. Destes, 58,2% consideraram ter mudado
para melhor e 41,8% para pior.
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As recomendações da Organização Mundial da Saúde indicam que as crianças e adolescentes até aos
17 anos de idade devem realizar 60 minutos/dia de atividade física de intensidade moderada a
vigorosa, maioritariamente aeróbica. Devem igualmente incorporar atividades de fortalecimento
muscular e ósseo pelo menos três vezes por semana.
A OMS recorda que, nesta fase da vida, quantidades elevadas de comportamentos sedentários estão
associadas a aumento da gordura corporal, diminuição da saúde cardiometabólica, menor condição
física e a uma redução do comportamento social e da duração do sono.
Para os adultos (18-64 anos), as recomendações da OMS indicam pelo menos 150 a 300 minutos (2,5
a 5 horas) por semana de atividade aeróbica de intensidade moderada, ou pelo menos 75 a 150
minutos de atividade de intensidade física aeróbica de intensidade física vigorosa, para benefícios
substanciais para a saúde.
Pare benefícios adicionais, recomenda uma atividade de fortalecimento muscular de intensidade
moderada ou superior pelos menos dois dias por semana.
Nos idosos (65 anos ou mais), as recomendações da OMS apontam para 150 a 300 minutos de
atividade física de intensidade moderada, ou 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de
intensidade vigorosa. Sugerem ainda, para benefícios adicionais para a saúde, atividades de
fortalecimento muscular de intensidade moderada a superior em pelo menos dois dias por semana e
atividades físicas que promovam o equilíbrio funcional e o treino de força de intensidade moderada ou
superior em pelo menos três dias/semana.
[Additional Text]:
Lusa

Página 13

A14

Controlo da atividade física duplicou nos cuidados de saúde primários
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A faixa etária com maior volume de tempo sentado diário é a dos 15 aos 29 anos
O controlo dos níveis de atividade física duplicou nos centros de saúde no ano passado, com a
avaliação de 2.235 utentes em cada 100 mil que utilizam estas unidades dos Cuidados de Saúde
Primários
Segundo o relatório do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF), da DireçãoGeral da Saúde (DGS), relativo a 2021, desde que foram disponibilizadas ferramentas digitais para a
avaliação da atividade física (final de 2017) realizaram-se mais de 261 mil consultas com estas
informações, 23,2% das quais no último ano.
O documento, divulgado no Dia Mundial da Atividade Física, diz que, na sequência das avaliações,
foram emitidas 42.645 guias de aconselhamento breve para a promoção da atividade física (+18%
num ano).
Diz igualmente que entre 2017 e 2019 houve um aumento "bastante expressivo" da proporção de
utentes avaliados a nível nacional, atingindo um pico em 2019 (1.031 utentes avaliados por cada
100.000) e que nos anos de 2020 e 2021, "coincidindo com o período de pandemia por covid-19 e
maior volume de trabalho decorrente por parte dos profissionais de saúde, este valor reduziu para
2/3".
Segundo o relatório, foi possível identificar, contudo, "uma tendência ascendente neste indicador em
2021 por parte da ARS Norte e ARS Algarve".
Em relação ao nível da atividade física de utentes com 15 anos ou mais, e aquando da primeira
avaliação, os níveis registados em revelam que 32,8% dos utentes avaliados atingia a recomendação
de prática de, pelo menos, duas horas e meia (150 minutos) semanais de atividade física de
intensidade moderada.
À semelhança de estudos representativos da população, o nível de atividade física semanal diminui
com o aumento da idade e os homens mais ativos ao longo de todo o ciclo de vida.
No que respeita aos níveis de comportamento sedentário de utentes com 15 ou mais anos, os dados
dos utentes avaliados pela primeira vez no período 2017-2021 revelam que cerca de metade reportou
passar quatro ou mais horas sentados por dia (mediana), à exceção da categoria etária dos 30-69
anos, que reportou passar três horas ou mais (mediana).
A faixa etária com maior volume de tempo sentado diário é a dos 15 aos 29 anos (25% passa sete ou
mais horas por dia sentado), seguida pelo grupo dos 70 ou mais anos (21%) e, por último, da faixa
etária entre os 30 e os 69 anos (15,1%).
Segundo a DGS, o resultado do uso das ferramentas digitais de avaliação e aconselhamento,
integradas nos sistemas eletrónicos de apoio às consultas, nos Cuidados de Saúde Primários
demonstra que, entre 2017 e 2021, "os utentes a quem foi realizada uma segunda e terceira
avaliações da atividade física evidenciaram uma tendência de aumento do seu nível de atividade física
ao longo do tempo".
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O documento lembra que a evidência científica indica que cerca de 10% dos casos de cancro do cólon,
10% dos casos de cancro da mama, 7% dos casos de diabetes e 6% dos casos de doença coronária na
população mundial podem ser prevenidos com níveis de prática de atividade física "compatíveis com
as recomendações globais" e acrescenta que 9% dos casos de morte prematura poderiam também ser
evitados.
Dados publicados em 2020, do último estudo do Global Burden of Disease, acerca da carga de doença
e mortalidade atribuídas aos principais fatores de risco para a saúde entre 1990 e 2019 indicam que a
atividade física insuficiente é o 16º fator de risco de nível 2 ao qual são atribuídas mais mortes e o 18º
ao qual são atribuídos mais anos de saúde prematuramente perdidos.
Além do seu papel preventivo fundamental - insiste o relatório -, a prática de atividade física contribui
para o atraso da progressão de diversas doenças crónicas não transmissíveis, "nomeadamente de sete
grupos importantes de patologias: cardiovasculares, oncológicas, pulmonares, metabólicas,
psiquiátricas, neurológicas e musculoesqueléticas".
Sublinha a importância de ter políticas públicas de saúde que traduzam uma "estratégia robustecida"
para a redução das desigualdades em saúde e lembra as novas recomendações globais para a
atividade física e comportamento sedentário, lançadas em 2020 pela Organização Mundial da Saúde,
segundo as quais "cada movimento conta".
"À luz da nova evidência (informação) científica, toda a atividade física, independentemente da
duração consecutiva de cada período de prática, tem impactos positivos na saúde", frisa.
Diz ainda que, apesar de se observar um "aumento muito ténue" da incidência de utilização destas
ferramentas digitais de aconselhamento entre 2020 e 2021, "existe uma necessidade clara de
promoção destas práticas nos cuidados de saúde ao longo dos próximos anos".
Nos objetivos para futuro, o relatório define a necessidade de continuar a promover a literacia em
saúde ao longo do ciclo de vida e aponta para a reativação da campanha nacional "Siga o Assobio - A
atividade física chama por si".
Sugere igualmente a melhoria da qualidade da oferta de oportunidades de prática de atividade física
em diferentes contextos.
[Additional Text]:
Lusa
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Esta quarta-feira assinala-se o Dia Mundial da Atividade Física

Pandemia afetou
plano de promoção de
atividade física no SNS
Programa nos centros de saúde ainda está longe de abranger o total de
utentes e recuperação em 2021 não se verificou em Lisboa e no Alentejo.
Relatório da DGS classifica portugueses de "ativos mas sedentários".
MARTA F. REIS

marta.reis@inline.pt
Desde que foi lançado o programa de avaliação e registo de atividade fisica nos centros de saúde
do SNS, em 2017, foram feitas um

total de 261 476 consultas de medicina geral e familiar com esta componente, quase um quarto no último ano, mas a cobertura diminuiu nos últimos dois anos. Os
dados constam de um avaliação
do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF),
a que o i teve acesso, e que a Direção Geral da Saúde divulga esta
quarta-feira para assinalar o Dia
Mundial da Atividade Física. O
programa ainda está longe de
abranger a maioria da população,
já que segundo as contas da DGS
apenas dois em cada 100 utentes
que passam pelos cuidados pri-

mários são avaliados, e o relatório mostra que a pandemia afetou a resposta também nesta vertente, com uma recuperação nos
últimos meses de 2021 mas que
não foi transversal a todo o país.
O relatório revela que os números mais elevados quer de avaliações nesta área nos cuidados de
saúde primários quer de "prescrições" de atividade física, na forma de guias de aconselhamento
à prática de exercício, registaramse até aqui em 2019, tendo caído
a pique em 2020 e recuperado
em 2021, embora ainda aquém
dos resultados pré-pandémicos.
O documento mostra que a
Administração Regional do Centro registava, antes da pandemia,
uma maior incidência de avaliações fisicas por cada 100 mil doentes atendidos, seguindo-se a ARS
Norte, a ARS de Lisboa e Vale do

Tejo, o Algarve e por im o Alentejo. No ano passado, a liderança coube à Administração Regional de Saúde Norte, com 878,1
utentes avaliados pelo menos
uma vez em 2021 por cada 100
mil atendidos. Em ex aequo surgem a ARS Centro e a ARS do
Algarve, na casa das 727,8 avaliações por cada 100 mil utentes.
Sinais menos auspiciosos em Lisboa e no Alentejo, onde no final
do ano passado ainda não havia
qualquer melhoria e o balanço
foi pior do que no ano anterior.
Em Lisboa a implementação do
programa baixou de 946,4 avaliações por cada100 mil utentes atendidos em 2029 para apenas 464,3
por cada 100 mil atendimentos
em 2021 e, no Alentejo, de 755,5
avaliações por cada 100 mil utentes em 2019 para 437,7 em 2021.
Os dados da DGS indicam ainda

que no que diz respeito ao aconselhamento de atividade física, os
utentes a quem foram dadas orientações aumentaram no ano passado, mas também em números
aquém de 2019. Desde o final de
2017, quando começou o programa, foram emitidos 42 645 guias
de aconselhamento breve para a
atividade fisica. A partir de março
de 2020, ocorreu um decréscimo
acentuado, lê-se no documento, ao
qual se segue uma ténue recuperação, atingindo um novo mínimo
histórico em julho de 2021, com
ténue tendência de aumento até
ao final de 2021, lê-se no relatório.
Os resultados destas avaliações
indicam que, desde 2017, 32,8% dos
utentes avaliados atingia a recomendação de prática de, pelo menos,
150 minutos semanais de advida-

ARS Norte
regista o maior
nível de avaliações
de prática
fisica no SNS
46,4% dos
portugueses
passam sete
horas ou mais
por dia sentados

de fisica de intensidade moderada. É na população mais velha que
se encontram menores níveis de
prática de atividade fisica, sendo
os homens mais silvos ao longo de
todo o ciclo de vida. Por outro lado,
cerca de metade dos utentes reportam passar 4 ou mais horas sentados por dia Os maiores níveis de
sedentarismo encontram-se na
população entre os 15 e 29 anos
(25% passa mais de 7 horas por dia
sentado), seguindo-se o grupo dos
maiores de 70 anos (21% passa mais
de sete horas por dia sentado).
A DGS conclui, após um inquérito nacional feito em 2021, que
apesar de atividade fisica ter aumentado no ano passado -54% dos portugueses têm níveis de atividade
fisica adequados - aumentou também a percentagem dos que dizem
passar mais de sete horas por dia
sentados, cerca de 46%. O que leva
a autoridade de saúde a concluir
que os portugueses têm um perfil
de "ativos mas sedentários".
Entre os objetivos para este ano,
pode ler-se no documento, está
reforçar a sensibilização, melhorar a capacitação da população e
a qualidade da oferta de oportunidades de atividade fisica em diferentes contextos, não sendo dados
exemplos. O documento adianta
que está prevista para este ano
uma orientação técnica para a promoção da atividade fisica no SNS
e oferta de um curso online sobre
aconselhamento de exercício destinado aos profissionais de saúde.
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Portugueses estão a
fazer mais exercício físico
Desde 2017, centros
de saúde fiwram mais
de 261 mil consultas

Guilherme Lopes
sociedadeejapt

DIA MUNDIAL Os centros de
saúde emitiram mais de 42
milguiasdeaconselhamento de atividade física em
2021.0 relatório do Programa Nacional para a Promo-

ção da Atividade Física
(PNPAF), da Direção-Geral
de Saúde (DGS), indica que
dois em cada 100 utentes de
Cuidados de Saúde Primários (CS P) foram avaliados e
que os portugueses parecem estar a mexer-se mais.
O relatório do PNPAF, publicado hoje, Dia Mundial
da Atividade Física, revela
que no ano passado foram
emitidas 42 645 guias de
aconselhamento de advida-

de física nos centros de saúde, mais 18% do que em
2020. A DGS informa que,
desde 2017, quando esta ferramenta passou a ser disponibilizada, foram feitas
mais de 261 mil consultas,
23,2% das quais no último
ano (60 696). Os dados mostram que 53,4% dos inquiridos em 2021 apresentaram níveis adequados de
atividade fisica, um aumento de 7,4% face a 20204
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Centros de saúde emitem 42 mil guias de exercício físico
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Os centros de saúde emitiram mais de 42 mil guias de aconselhamento de atividade física em 2021. O
relatório do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF), da Direção Geral de
Saúde (DGS), indica que dois em cada 100 utentes utilizadores de Cuidados de Saúde Primários (CSP)
foram avaliados e que os portugueses estão a mexer-se mais.
O relatório do PNPAF, publicado no dia mundial da atividade física, que se assinala hoje, revela que
foram emitidas no ano passado 42 645 guias de aconselhamento de atividade física por parte dos
Cuidados de Saúde Primários, um aumento de 18% face ao ano anterior. A DGS também informa que,
desde 2017, quando esta ferramenta foi disponibilizada, já foram realizadas mais de 261 mil
consultas, 23,2% das quais foram feitas no último ano (60 696 consultas). Os mesmos dados
mostram que 53,4% dos inquiridos em 2021 apresentaram níveis adequados de atividade física, um
aumento de 7,4% face a 2020.
Segundo a DGS, foram avaliados 2235 em cada 100 mil utentes que utilizaram os centros de saúde,
concluindo que a monitorização dos níveis de atividade física duplicou nos centros de saúde entre
2020 e 2021.
O relatório também refere que, em média, 2 em cada 100 utentes utilizadores de Cuidados de Saúde
Primários (CSP) foram avaliados, pelo menos uma vez, quanto aos seus níveis de atividade física e
comportamento sedentário, representando o dobro do valor monitorizado no final de 2020.
Em comunicado, a DGS também afirma que ao serem disponibilizadas "ferramentas digitais para a
avaliação da atividade física" a partir de 2017 nos CSP, os utentes a quem foi realizada uma segunda
e terceira avaliações da atividade física evidenciaram uma tendência de aumento do seu nível de
atividade física ao longo do tempo.
Mais horas sentados
Um outro estudo realizado pela DGS REACT-Covid, feito em outubro, 2021 e que envolveu 4930
indivíduos com 18 ou mais anos revela, porém, que no ano passado "aumentou o tempo sedentário de 7 ou mais horas por dia - passou de 38,9% em 2020 para 46,4% no ano passado. Em comunicado,
a DGS afirma que os resultados sugerem que a atividade física e o comportamento alimentar parecem
influenciar-se mutuamente, o que sublinha a importância de uma abordagem integrada na promoção
destes comportamentos.
PUB
O género, a idade e a situação socioeconómica também devem estar em conta na abordagem, afirma
a DGS. O relatório elenca ainda as ações e estratégias previstas para o próximo ciclo, nomeadamente
melhorar a capacitação da população para um estilo de vida ativo e a oferta de oportunidades para a
prática de atividade em diferentes contextos.
[Additional Text]:
Dados do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física divulgados hoje
Guilherme Lopes
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Monitorização da atividade física duplicou nos cuidados de saúde primários
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No âmbito do Dia Mundial da Atividade Física, a DGS divulgou um documento em que se verifica que a
monitorização dos níveis de atividade física duplicaram nos centros de saúde no ano passado.
A monitorização dos níveis de atividade física duplicou nos centros de saúde no ano passado, com a
avaliação de 2.235 utentes em cada 100 mil que utilizam estas unidades dos Cuidados de Saúde
Primários, foi divulgado esta quarta-feira.
Segundo o relatório do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF), da DireçãoGeral da Saúde (DGS), relativo a 2021, desde que foram disponibilizadas ferramentas digitais para a
avaliação da atividade física (final de 2017) realizaram-se mais de 261 mil consultas com estas
informações, 23,2% das quais no último ano.
O documento, divulgado no Dia Mundial da Atividade Física, diz que, na sequência das avaliações,
foram emitidas 42.645 guias de aconselhamento breve para a promoção da atividade física (+18%
num ano).
Diz igualmente que entre 2017 e 2019 houve um aumento "bastante expressivo" da proporção de
utentes avaliados a nível nacional, atingindo um pico em 2019 (1.031 utentes avaliados por cada
100.000) e que nos anos de 2020 e 2021, "coincidindo com o período de pandemia por Covid-19 e
maior volume de trabalho decorrente por parte dos profissionais de saúde, este valor reduziu para
2/3".
PUB . CONTINUE A LER A SEGUIR
Segundo o relatório, foi possível identificar, contudo, "uma tendência ascendente neste indicador em
2021 por parte da ARS Norte e ARS Algarve".
Em relação ao nível da atividade física de utentes com 15 anos ou mais, e aquando da primeira
avaliação, os níveis registados revelam que 32,8% dos utentes avaliados atingia a recomendação de
prática de, pelo menos, duas horas e meia (150 minutos) semanais de atividade física de intensidade
moderada.
À semelhança de estudos representativos da população, o nível de atividade física semanal diminui
com o aumento da idade e os homens são mais ativos ao longo de todo o ciclo de vida.
No que respeita aos níveis de comportamento sedentário de utentes com 15 ou mais anos, os dados
dos utentes avaliados pela primeira vez no período 2017-2021 revelam que cerca de metade reportou
passar quatro ou mais horas sentados por dia (mediana), à exceção da categoria etária dos 30-69
anos, que reportou passar três horas ou mais (mediana).
A faixa etária com maior volume de tempo sentado diário é a dos 15 aos 29 anos (25% passa sete ou
mais horas por dia sentado), seguida pelo grupo dos 70 ou mais anos (21%) e, por último, da faixa
etária entre os 30 e os 69 anos (15,1%).
Segundo a DGS, o resultado do uso das ferramentas digitais de avaliação e aconselhamento,
integradas nos sistemas eletrónicos de apoio às consultas, nos Cuidados de Saúde Primários
demonstra que, entre 2017 e 2021, "os utentes a quem foi realizada uma segunda e terceira
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avaliações da atividade física evidenciaram uma tendência de aumento do seu nível de atividade física
ao longo do tempo".
O documento lembra que a evidência científica indica que cerca de 10% dos casos de cancro do cólon,
10% dos casos de cancro da mama, 7% dos casos de diabetes e 6% dos casos de doença coronária na
população mundial podem ser prevenidos com níveis de prática de atividade física "compatíveis com
as recomendações globais" e acrescenta que 9% dos casos de morte prematura poderiam também ser
evitados.
Dados publicados em 2020, do último estudo do Global Burden of Disease, acerca da carga de doença
e mortalidade atribuídas aos principais fatores de risco para a saúde entre 1990 e 2019 indicam que a
atividade física insuficiente é o 16º fator de risco de nível 2 ao qual são atribuídas mais mortes e o 18º
ao qual são atribuídos mais anos de saúde prematuramente perdidos.
Além do seu papel preventivo fundamental - insiste o relatório -, a prática de atividade física contribui
para o atraso da progressão de diversas doenças crónicas não transmissíveis, "nomeadamente de sete
grupos importantes de patologias: cardiovasculares, oncológicas, pulmonares, metabólicas,
psiquiátricas, neurológicas e musculoesqueléticas".
Sublinha a importância de ter políticas públicas de saúde que traduzam uma "estratégia robustecida"
para a redução das desigualdades em saúde e lembra as novas recomendações globais para a
atividade física e comportamento sedentário, lançadas em 2020 pela Organização Mundial da Saúde,
segundo as quais "cada movimento conta".
"À luz da nova evidência (informação) científica, toda a atividade física, independentemente da
duração consecutiva de cada período de prática, tem impactos positivos na saúde", frisa.
Diz ainda que, apesar de se observar um "aumento muito ténue" da incidência de utilização destas
ferramentas digitais de aconselhamento entre 2020 e 2021, "existe uma necessidade clara de
promoção destas práticas nos cuidados de saúde ao longo dos próximos anos".
Nos objetivos para futuro, o relatório define a necessidade de continuar a promover a literacia em
saúde ao longo do ciclo de vida e aponta para a reativação da campanha nacional "Siga o Assobio - A
atividade física chama por si".
Sugere igualmente a melhoria da qualidade da oferta de oportunidades de prática de atividade física
em diferentes contextos.
Agência Lusa
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Portugueses praticaram mais exercício em 2021
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Mais de metade dos inquiridos apresenta níveis adequados de atividade física para a promoção da
saúde, um aumento relativamente aos 46% de 2020. Mas o tempo sedentário também cresceu para
46,4%.
Os portugueses aumentaram os seus níveis de atividade física no ano passado, com mais de metade
(54,3%) a apresentar níveis adequados de atividade física para a promoção da saúde, valores que
melhoraram relativamente ao primeiro ano da pandemia.
O relatório do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF), da Direção-Geral da
Saúde (DGS), relativo a 2021 e divulgado esta quarta-feira, destaca a tendência deste aumento nos
níveis de atividade física dos portugueses em 2021, espelhada no estudo REACT COVID 2.0.
De acordo com os dados do estudo, feito em parceria com o Instituto de Saúde Ambiental da
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 54,3% dos inquiridos apresentam níveis adequados
de atividade física para a promoção da saúde, um aumento relativamente aos 46% apurados em
2020.
Porém, o estudo revela que também aumentou o tempo sedentário - de sete ou mais horas por dia de 38,9% para 46,4% dos inquiridos.
PUB . CONTINUE A LER A SEGUIR
Os resultados sugerem que a atividade física e o comportamento alimentar parecem influenciar-se
mutuamente, "o que sublinha a importância de uma abordagem integrada na promoção destes
comportamentos", refere a DGS, indicando que esta abordagem também deve ter em conta o género,
a idade e a situação socioeconómica
Segundo os dados do estudo, ser mulher, ter idade inferior a 45 anos e perceção de má situação
financeira e de saúde está associado a um aumento do risco de menores níveis de atividade física e de
mudança para um perfil alimentar pior.
Por outro lado, ser homem, ter mais de 46 anos e ter boa perceção do seu estado de saúde está
associado a maiores níveis de atividade física e manutenção de bom perfil alimentar.
Comparativamente ao período pré-pandemia, 41,5% dos inquiridos considera que o seu volume de
atividade física era inferior, 42,4% dizem que era igual e 16% que era superior.
Entre as várias atividades praticadas de forma mais estruturada estão a caminhada, o treino de força,
as atividades de fitness e a corrida. As tarefas domésticas e o subir e descer escadas são as atividades
físicas não estruturadas (integradas no quotidiano) mais apontadas.
O estudo REACT-COVID 2.0 visou conhecer os comportamentos alimentares e de atividade física dos
portugueses cerca de um ano após o início da pandemia de Covid-19 (maio-junho de 2021).
De acordo com o documento, 36,8% dos inquiridos reportaram ter mudado os seus hábitos
alimentares em comparação com o período pré-pandemia. Destes, 58,2% consideraram ter mudado
para melhor e 41,8% para pior.
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As recomendações da Organização Mundial da Saúde indicam que as crianças e adolescentes até aos
17 anos de idade devem realizar 60 minutos/dia de atividade física de intensidade moderada a
vigorosa, maioritariamente aeróbica. Devem igualmente incorporar atividades de fortalecimento
muscular e ósseo pelo menos três vezes por semana.
A OMS recorda que, nesta fase da vida, quantidades elevadas de comportamentos sedentários estão
associadas a aumento da gordura corporal, diminuição da saúde cardiometabólica, menor condição
física e a uma redução do comportamento social e da duração do sono.
Para os adultos (18-64 anos), as recomendações da OMS indicam pelo menos 150 a 300 minutos (2,5
a 5 horas) por semana de atividade aeróbica de intensidade moderada, ou pelo menos 75 a 150
minutos de atividade de intensidade física aeróbica de intensidade física vigorosa, para benefícios
substanciais para a saúde.
Pare benefícios adicionais, recomenda uma atividade de fortalecimento muscular de intensidade
moderada ou superior pelos menos dois dias por semana.
Nos idosos (65 anos ou mais), as recomendações da OMS apontam para 150 a 300 minutos de
atividade física de intensidade moderada, ou 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de
intensidade vigorosa. Sugerem ainda, para benefícios adicionais para a saúde, atividades de
fortalecimento muscular de intensidade moderada a superior em pelo menos dois dias por semana e
atividades físicas que promovam o equilíbrio funcional e o treino de força de intensidade moderada ou
superior em pelo menos três dias/semana.
Agência Lusa
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Duração: 00:00:24

Rádio Comercial Notícias
ID: 98490171

OCS: Rádio Comercial - Notícias

06-04-2022 08:00

Atividade física dos portugueses
http://www.pt.cision.com/s/?l=2efa2e60
Os portugueses aumentaram os níveis de atividade física no ano passado, é o que revela o relatório do
Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física da DGS.
Repetições: Rádio Comercial - Notícias , 2022-04-06 09:03
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Duração: 00:00:16

Renascença - Notícias
ID: 98491605

OCS: Renascença - Notícias

06-04-2022 09:35

Atividade física dos portugueses
http://www.pt.cision.com/s/?l=a5fa5a02
Os portugueses estão a praticar mais exercício físico. De acordo com a Direção Geral da Saúde no ano
passado 54% dos portugueses apresentavam níveis adequados de atividade física, mais 8% do que
em 2020.
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Duração: 00:00:23

Renascença - Notícias
ID: 98490219

OCS: Renascença - Notícias

06-04-2022 08:34

Portugueses estão a praticar mais exercício físico
http://www.pt.cision.com/s/?l=d80d8b8
Os portugueses estão a praticar mais exercício físico. De acordo com a Direção Geral da Saúde no ano
passado 54% dos portugueses apresentavam níveis adequados de atividade física, mais 8% do que
em 2020.
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Duração: 00:00:40

Renascença - Notícias
ID: 98489596

OCS: Renascença - Notícias

06-04-2022 08:04

Dia Mundial da Atividade Física
http://www.pt.cision.com/s/?l=43487ff7
Assinala-se hoje o Dia Mundial da Atividade Física. São dados revelados esta manhã pela Direção
Geral da Saúde, que indicam que os portugueses estão a praticar mais exercício físico.
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Duração: 00:00:32

RTP1 - Bom Dia
Portugal
ID: 98490335
1

OCS: RTP1 - Bom Dia Portugal

06-04-2022 08:46
1

1

Atividade física duplicou nos dois últimos anos
http://www.pt.cision.com/s/?l=30295fad
A monitorização da atividade física duplicou nos cuidados de saúde primários entre 2020 e 2021.
Repetições: RTP3 - Bom Dia Portugal , 2022-04-06 08:46
RTP1 - Portugal em Direto , 2022-04-06 18:05
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Duração: 00:05:56

RTP1 - Portugal em
Direto
ID: 98503290
1

OCS: RTP1 - Portugal em Direto

06-04-2022 18:05
1

1

"Dia Mundial da Atividade Física"
http://www.pt.cision.com/s/?l=a684d8db
Neste "Dia Mundial da Atividade Física" é importante relembrar a importância e os benefícios da
prática da atividade física.
Entrevista a Carla Simplício, Fisioterapeuta e Personal Trainer.

Página 28

A29

Portugueses praticaram mais exercício em 2021
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Os portugueses aumentaram os seus níveis de atividade física no ano passado, com mais de metade
(54,3%) a apresentar níveis adequados de atividade física para a promoção da saúde.
Os portugueses aumentaram os seus níveis de atividade física no ano passado, com mais de metade
(54,3%) a apresentar níveis adequados de atividade física para a promoção da saúde, valores que
melhoraram relativamente ao primeiro ano da pandemia.
Exercício físico - Portugal covid-19
GettyImages
Segundo o relatório do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF), da DireçãoGeral da Saúde (DGS), relativo a 2021 e hoje divulgado, destaca a tendência deste aumento nos
níveis de atividade física dos portugueses em 2021, espelhada no estudo REACT COVID 2.0.
De acordo com os dados do estudo, feito em parceria com o Instituto de Saúde Ambiental da
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 54,3% dos inquiridos apresentam níveis adequados
de atividade física para a promoção da saúde, um aumento relativamente aos 46% apurados em
2020.
Porém, o estudo revela que também aumentou o tempo sedentário - de sete ou mais horas por dia -de 38,9% para 46,4% dos inquiridos.
Os resultados sugerem que a atividade física e o comportamento alimentar parecem influenciar-se
mutuamente, "o que sublinha a importância de uma abordagem integrada na promoção destes
comportamentos", refere a DGS, indicando que esta abordagem também deve ter em conta o género,
a idade e a situação socioeconómica
Segundo os dados do estudo, ser mulher, ter idade inferior a 45 anos e perceção de má situação
financeira e de saúde está associado a um aumento do risco de menores níveis de atividade física e de
mudança para um perfil alimentar pior.
Por outro lado, ser homem, ter mais de 46 anos e ter boa perceção do seu estado de saúde está
associado a maiores níveis de atividade física e manutenção de bom perfil alimentar.
Comparativamente ao período pré-pandemia, 41,5% dos inquiridos considera que o seu volume de
atividade física era inferior, 42,4% dizem que era igual e 16% que era superior.
Entre as várias atividades praticadas de forma mais estruturada estão a caminhada, o treino de força,
as atividades de fitness e a corrida.
As tarefas domésticas e o subir e descer escadas são as atividades físicas não estruturadas
(integradas no quotidiano) mais apontadas.
O estudo REACT-COVID 2.0 visou conhecer os comportamentos alimentares e de atividade física dos
portugueses cerca de um ano após o início da pandemia de covid-19 (maio-junho de 2021).
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De acordo com o documento, 36,8% dos inquiridos reportaram ter mudado os seus hábitos
alimentares em comparação com o período pré-pandemia. Destes, 58,2% consideraram ter mudado
para melhor e 41,8% para pior.
As recomendações da Organização Mundial da Saúde indicam que as crianças e adolescentes até aos
17 anos de idade devem realizar 60 minutos/dia de atividade física de intensidade moderada a
vigorosa, maioritariamente aeróbica. Devem igualmente incorporar atividades de fortalecimento
muscular e ósseo pelo menos três vezes por semana.
A OMS recorda que, nesta fase da vida, quantidades elevadas de comportamentos sedentários estão
associadas a aumento da gordura corporal, diminuição da saúde cardiometabólica, menor condição
física e a uma redução do comportamento social e da duração do sono.
Para os adultos (18-64 anos), as recomendações da OMS indicam pelo menos 150 a 300 minutos (2,5
a 5 horas) por semana de atividade aeróbica de intensidade moderada, ou pelo menos 75 a 150
minutos de atividade de intensidade física aeróbica de intensidade física vigorosa, para benefícios
substanciais para a saúde.
Pare benefícios adicionais, recomenda uma atividade de fortalecimento muscular de intensidade
moderada ou superior pelos menos dois dias por semana.
Nos idosos (65 anos ou mais), as recomendações da OMS apontam para 150 a 300 minutos de
atividade física de intensidade moderada, ou 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de
intensidade vigorosa. Sugerem ainda, para benefícios adicionais para a saúde, atividades de
fortalecimento muscular de intensidade moderada a superior em pelo menos dois dias por semana e
atividades físicas que promovam o equilíbrio funcional e o treino de força de intensidade moderada ou
superior em pelo menos três dias/semana.
Lusa
Há 3 minutos
Lusa
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Duração: 00:02:02

SIC - Primeiro Jornal
ID: 98498845
1

OCS: SIC - Primeiro Jornal

06-04-2022 14:17
1

1

Portugueses praticaram mais exercício físico em 2021
http://www.pt.cision.com/s/?l=fadca871
É um bom indicador de preocupação com a saúde individual. Os portugueses praticaram mais
exercício no ano passado. Os dados são da Direção-Geral da Saúde.
Comentários de Paulo Reis, personal trainer.
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Os portugueses aumentaram os seus níveis de atividade física no ano passado, com mais de metade
(54,3%) a apresentar níveis adequados de atividade física para a promoção da saúde, valores que
melhoraram relativamente ao primeiro ano da pandemia
Segundo o relatório do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF), da DireçãoGeral da Saúde (DGS), relativo a 2021 e hoje divulgado, destaca a tendência deste aumento nos
níveis de atividade física dos portugueses em 2021, espelhada no estudo REACT COVID 2.0.
De acordo com os dados do estudo, feito em parceria com o Instituto de Saúde Ambiental da
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 54,3% dos inquiridos apresentam níveis adequados
de atividade física para a promoção da saúde, um aumento relativamente aos 46% apurados em
2020.
Porém, o estudo revela que também aumentou o tempo sedentário - de sete ou mais horas por dia de 38,9% para 46,4% dos inquiridos.
Os resultados sugerem que a atividade física e o comportamento alimentar parecem influenciar-se
mutuamente, "o que sublinha a importância de uma abordagem integrada na promoção destes
comportamentos", refere a DGS, indicando que esta abordagem também deve ter em conta o género,
a idade e a situação socioeconómica
Segundo os dados do estudo, ser mulher, ter idade inferior a 45 anos e perceção de má situação
financeira e de saúde está associado a um aumento do risco de menores níveis de atividade física e de
mudança para um perfil alimentar pior.
Por outro lado, ser homem, ter mais de 46 anos e ter boa perceção do seu estado de saúde está
associado a maiores níveis de atividade física e manutenção de bom perfil alimentar.
Comparativamente ao período pré-pandemia, 41,5% dos inquiridos considera que o seu volume de
atividade física era inferior, 42,4% dizem que era igual e 16% que era superior.
Entre as várias atividades praticadas de forma mais estruturada estão a caminhada, o treino de força,
as atividades de fitness e a corrida.
As tarefas domésticas e o subir e descer escadas são as atividades físicas não estruturadas
(integradas no quotidiano) mais apontadas.
O estudo REACT-COVID 2.0 visou conhecer os comportamentos alimentares e de atividade física dos
portugueses cerca de um ano após o início da pandemia de covid-19 (maio-junho de 2021).
De acordo com o documento, 36,8% dos inquiridos reportaram ter mudado os seus hábitos
alimentares em comparação com o período pré-pandemia. Destes, 58,2% consideraram ter mudado
para melhor e 41,8% para pior.
As recomendações da Organização Mundial da Saúde indicam que as crianças e adolescentes até aos
17 anos de idade devem realizar 60 minutos/dia de atividade física de intensidade moderada a
vigorosa, maioritariamente aeróbica. Devem igualmente incorporar atividades de fortalecimento
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muscular e ósseo pelo menos três vezes por semana.
A OMS recorda que, nesta fase da vida, quantidades elevadas de comportamentos sedentários estão
associadas a aumento da gordura corporal, diminuição da saúde cardiometabólica, menor condição
física e a uma redução do comportamento social e da duração do sono.
Para os adultos (18-64 anos), as recomendações da OMS indicam pelo menos 150 a 300 minutos (2,5
a 5 horas) por semana de atividade aeróbica de intensidade moderada, ou pelo menos 75 a 150
minutos de atividade de intensidade física aeróbica de intensidade física vigorosa, para benefícios
substanciais para a saúde.
Pare benefícios adicionais, recomenda uma atividade de fortalecimento muscular de intensidade
moderada ou superior pelos menos dois dias por semana.
Nos idosos (65 anos ou mais), as recomendações da OMS apontam para 150 a 300 minutos de
atividade física de intensidade moderada, ou 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de
intensidade vigorosa. Sugerem ainda, para benefícios adicionais para a saúde, atividades de
fortalecimento muscular de intensidade moderada a superior em pelo menos dois dias por semana e
atividades físicas que promovam o equilíbrio funcional e o treino de força de intensidade moderada ou
superior em pelo menos três dias/semana.
SO // JMR
Lusa

Página 33

A34

Monitorização da atividade física duplicou nos cuidados de saúde primários
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A monitorização dos níveis de atividade física duplicou nos centros de saúde no ano passado, com a
avaliação de 2.235 utentes em cada 100 mil que utilizam estas unidades dos Cuidados de Saúde
Primários, foi hoje divulgado
Segundo o relatório do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF), da DireçãoGeral da Saúde (DGS), relativo a 2021, desde que foram disponibilizadas ferramentas digitais para a
avaliação da atividade física (final de 2017) realizaram-se mais de 261 mil consultas com estas
informações, 23,2% das quais no último ano.
O documento, divulgado no Dia Mundial da Atividade Física, diz que, na sequência das avaliações,
foram emitidas 42.645 guias de aconselhamento breve para a promoção da atividade física (+18%
num ano).
Diz igualmente que entre 2017 e 2019 houve um aumento "bastante expressivo" da proporção de
utentes avaliados a nível nacional, atingindo um pico em 2019 (1.031 utentes avaliados por cada
100.000) e que nos anos de 2020 e 2021, "coincidindo com o período de pandemia por covid-19 e
maior volume de trabalho decorrente por parte dos profissionais de saúde, este valor reduziu para
2/3".
Segundo o relatório, foi possível identificar, contudo, "uma tendência ascendente neste indicador em
2021 por parte da ARS Norte e ARS Algarve".
Em relação ao nível da atividade física de utentes com 15 anos ou mais, e aquando da primeira
avaliação, os níveis registados em revelam que 32,8% dos utentes avaliados atingia a recomendação
de prática de, pelo menos, duas horas e meia (150 minutos) semanais de atividade física de
intensidade moderada.
À semelhança de estudos representativos da população, o nível de atividade física semanal diminui
com o aumento da idade e os homens mais ativos ao longo de todo o ciclo de vida.
No que respeita aos níveis de comportamento sedentário de utentes com 15 ou mais anos, os dados
dos utentes avaliados pela primeira vez no período 2017-2021 revelam que cerca de metade reportou
passar quatro ou mais horas sentados por dia (mediana), à exceção da categoria etária dos 30-69
anos, que reportou passar três horas ou mais (mediana).
A faixa etária com maior volume de tempo sentado diário é a dos 15 aos 29 anos (25% passa sete ou
mais horas por dia sentado), seguida pelo grupo dos 70 ou mais anos (21%) e, por último, da faixa
etária entre os 30 e os 69 anos (15,1%).
Segundo a DGS, o resultado do uso das ferramentas digitais de avaliação e aconselhamento,
integradas nos sistemas eletrónicos de apoio às consultas, nos Cuidados de Saúde Primários
demonstra que, entre 2017 e 2021, "os utentes a quem foi realizada uma segunda e terceira
avaliações da atividade física evidenciaram uma tendência de aumento do seu nível de atividade física
ao longo do tempo".
O documento lembra que a evidência científica indica que cerca de 10% dos casos de cancro do cólon,
10% dos casos de cancro da mama, 7% dos casos de diabetes e 6% dos casos de doença coronária na
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população mundial podem ser prevenidos com níveis de prática de atividade física "compatíveis com
as recomendações globais" e acrescenta que 9% dos casos de morte prematura poderiam também ser
evitados.
Dados publicados em 2020, do último estudo do Global Burden of Disease, acerca da carga de doença
e mortalidade atribuídas aos principais fatores de risco para a saúde entre 1990 e 2019 indicam que a
atividade física insuficiente é o 16º fator de risco de nível 2 ao qual são atribuídas mais mortes e o 18º
ao qual são atribuídos mais anos de saúde prematuramente perdidos.
Além do seu papel preventivo fundamental - insiste o relatório -, a prática de atividade física contribui
para o atraso da progressão de diversas doenças crónicas não transmissíveis, "nomeadamente de sete
grupos importantes de patologias: cardiovasculares, oncológicas, pulmonares, metabólicas,
psiquiátricas, neurológicas e musculoesqueléticas".
Sublinha a importância de ter políticas públicas de saúde que traduzam uma "estratégia robustecida"
para a redução das desigualdades em saúde e lembra as novas recomendações globais para a
atividade física e comportamento sedentário, lançadas em 2020 pela Organização Mundial da Saúde,
segundo as quais "cada movimento conta".
"À luz da nova evidência (informação) científica, toda a atividade física, independentemente da
duração consecutiva de cada período de prática, tem impactos positivos na saúde", frisa.
Diz ainda que, apesar de se observar um "aumento muito ténue" da incidência de utilização destas
ferramentas digitais de aconselhamento entre 2020 e 2021, "existe uma necessidade clara de
promoção destas práticas nos cuidados de saúde ao longo dos próximos anos".
Nos objetivos para futuro, o relatório define a necessidade de continuar a promover a literacia em
saúde ao longo do ciclo de vida e aponta para a reativação da campanha nacional "Siga o Assobio - A
atividade física chama por si".
Sugere igualmente a melhoria da qualidade da oferta de oportunidades de prática de atividade física
em diferentes contextos.
SO // JMR
Lusa
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