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Artigo em Destaque
Atividade física

Não basta saber, é preciso também aplicar. Não basta querer, é preciso também agir.
Fausto

O sedentarismo e a informatização do mundo atual condicionaram a escassa prática de atividade física nos dias que
correm. As inúmeras vantagens da prática de atividade física incluem a diminuição do risco cardiovascular, alguns
cancros e patologia depressiva, três das principais causas de morbimortalidade em todo o mundo.
A Organização Mundial de Saúde divulgou um conjunto de recomendações para a prática de atividade física
direcionada a cada faixa etária com comprovados benefícios a vários níveis. Aos indivíduos em idade escolar é
recomendado um plano diário mais intenso e demorado, vocacionado para o desenvolvimento das competências
motoras, aliando à criatividade e estímulo da relação interpares. Nos adultos, pretende-se uma atividade física
como fator de manutenção do estado de saúde, com ganhos no combate à ansiedade e depressão.
Estas recomendações dirigem-se à população geral e saudável, com a possibilidade de serem adaptadas de acordo
com as limitações de cada indivíduo.
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