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Saúde

Exercício físico como mecanismo de renovação
Na luta pela vitalidade do corpo e da alma, o Programa Pró-Vida ampara
portadores de doenças crônicas e idosos

N

inguém quer sentir-se doente.
Tarefas simples tornam-se lutas
diárias e a incapacidade de ser produtivo gera estresse e abatimento. Padecer de uma doença crônica é enfrentar
a cada dia a dor e a fadiga. Essas doenças são caracterizadas por possuírem um lento desenvolvimento e uma
longa duração, muitas delas ainda não
têm cura. Seus portadores anseiam por
um diagnóstico, ao mesmo tempo que
lidam com os infortúnios que a doença lhes traz: limitação para trabalhar,
mudança da dinâmica familiar em prol
do mesmo, perda de interações sociais
e isolamento, estresse financeiro e o
constante embate contra os sintomas.

mais rapidamente e, por isso, o número
de doenças crônicas é gradativo. Esse é
um fator que exige atenção e, tendo em
vista que a promoção de saúde é de responsabilidade múltipla que deve envolver tanto ações governamentais, como
parcerias intersetoriais, foi criado em
2011, na Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN) - Campus
Central, um programa denominado
Pró Vida. Com coordenação de Maria
Irany Knackfuss, essa ação visa, através
do exercício físico e do estímulo à alimentação saudável, minimizar os efeitos do envelhecimento e das doenças
crônicas nos indivíduos participantes.
O programa está situado, especifi-

“O exercício melhora o controle do colesterol, do HDL, LDL
e da glicose.”
Há uma grande variedade de doenças crônicas. A maioria surge na velhice, mas suas principais causas são o
sedentarismo, o uso abusivo do álcool,
o tabagismo e a alimentação inadequada. Desses maus hábitos irrompem as
doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT), que segundo estudos divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), representam 70% das mortes no Brasil. Existem
também as doenças crônicas transmissíveis (ou infecto contagiosas), como:
AIDS, hepatite B e C e tuberculose.
Mundialmente, o Brasil é um dos
países em que a população envelhece

camente, na Faculdade de Educação
Física (FAEF) da universidade. Ocorre de segunda a quinta feira, no horário das 13h às 19 horas. Desde 2011
já atendeu cerca de 350 pessoas. Os
benefícios para os participantes são
inúmeros, e alguns deles podem ser
vistos diretamente nas taxas metabólicas, como conta a coordenadora
do projeto, Maria Irany. “O exercício
melhora o controle do colesterol, do
HDL, LDL e da glicose. Na área psicológica: a auto estima, o bem estar,
o estabelecimento de novas amizades.
E também na parte de consciência do
corpo, da importância de cuidar de si.”

Os idosos encontram no programa
uma oportunidade de melhorar sua
saúde, mas também deparam-se com
uma válvula de escape perante estresses e apreensões. “Eu ficava em casa
trabalhando, me preocupando com
uma coisa ou outra, e aqui estou me divertindo”, expõe Daniel Pinheiro (72).

Ter a chance de conhecer novas pessoas também traz um grande impacto para a qualidade de vida dos
participantes, combate a depressão
e a ansiedade. Além disso, estimula-os, devido a companhia e ao apoio
dos amigos recém descobertos, a
manterem-se ativos por mais tempo.
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Ensino, pesquisa
e extensão
“O programa abraça os três
pilares da universidade: ensino,
pesquisa e extensão. No âmbito do ensino, o projeto possibilita aos alunos de bacharelado
do curso de educação física (e
de outras áreas como nutrição,
medicina, serviço social) a trabalhar com essas pessoas classificadas como grupos especiais.
E, desse modo, pôr em prática,
dentro da própria universidade,
os conhecimentos aprendidos
em sala de aula. No âmbito da
pesquisa, o programa permite
que os alunos desenvolvam seus
trabalhos de conclusão de curso
(TCC), assim como projetos de
pesquisa realizados no PIBIC,
PIBID e outros, que existem na
universidade. Também beneficia
os alunos do Mestrado em Saúde
e Sociedade, que vêm desenvolvendo dissertações através desse
programa. Na área da extensão,
o Pró Vida oportuniza, às pessoas da comunidade interna e
externa da UERN, a prática de
exercícios físicos e acompanhamento nutricional a baixo custo.”

Como particapar?
A matrícula ocorre no site do Núcleo de Atividade Física, Esporte e Lazer (NAFEL). As modalidades ofertadas são: basquete, dança (zumba), ginástica funcional, karatê, musculação e
natação. Os horários e os dias referente a cada modalidade também podem ser encontrados no site, assim como a taxa simbólica de cada atividade, que varia entre R$10,00 a R$20,00 reais.
- Site: faef.uern.br/nafel/
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Um envelhecimento
digno a partir da extensão
Hoje, no Brasil, vive-se em média 65 anos, e segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS) até 2020 o
país ocupará o sexto lugar no mundo
em população idosa. O ganho em tempo de vida elucida ainda mais a necessidade de garantir melhorias sociais
(das mais básicas) para a população.
As desigualdades sociais e a falta de
políticas públicas têm gerado um crescente número de idosos incapacitados
funcionalmente e com saúde precária.
O Programa Pró Vida, que foi criado a partir da compreensão dessa realidade, promove não só a saúde desses
idosos a baixo custo, como também

articula e desenvolve pesquisas em
diversas áreas (nutrição, serviço social, medicina, farmácia e outras)
com o intuito de apurar condutas
que amenizem os efeitos da velhice.
Como aluna de mestrado em Saúde e Sociedade, a nutricionista Paloma Melo avaliou no último semestre
os efeitos, em idosos, do consumo
diário de 30g de farelo de aveia. Porções em sachês eram entregues semanalmente para 33 participantes,
sob a orientação de que fosse consumido um sachê ao longo de cada dia.
A apuração dos resultados foi
realizada em parceria com a
Universidade
Federal
do
Rio
Grande do Norte (UFRN), onde os
idosos foram levados pelos profis-

sionais, - duas vezes (no ínicio e no
fim da pesquisa com o intervalo de
16 semanas) - para Natal, em prol da
realização do teste de densitometria
óssea (DEXA). Também realizaram
exames bioquímicos na Faculdade de
Ciências da Saúde (FACS) para que
fossem analisadas suas taxas metabólicas. “O farelo de aveia age diretamente nos níveis séricos, diminuindo o perfil lipídico. Foi observado a
diminuição do peso, a diminuição no
colesterol ruim (LDL) e dos triglicerídeos, bem como, a manutenção
da glicemia”, relata a nutricionista.
Projetos como o de Paloma, empreendidos a partir do Pró Vida, expressam a importância do programa no
no âmbito da promoção de saúde. O

processo de envelhecimento no Brasil não se dá de modo igual para todos, mas programas como esse, potencializam a equidade que falta no
país devido a desigualdade social.
Além disso, garante a autonomia
e a qualidade de vida para o idoso.
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