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Sedentarismo no século XXI
Estudo publicado por membros da Organização
Mundial da Saúde (OMS)¹ no início de setembro
demonstra que 27,5% da população mundial
apresentam níveis insuficientes de prática de atividade
física, sendo consideradas, dessa forma, sedentárias.
O trabalho estimou a prevalência de inatividade
física em adultos com idade a partir de 18 anos em 168
países no período entre 2001 e 2016. Atividade física
insuficiente foi definida quando adultos não alcançavam
as recomendações da OMS de atividade física para
saúde de um mínimo de 150 minutos semanais de
intensidade moderada ou 75 minutos semanais de
intensidade alta ou qualquer combinação equivalente
das duas.
O dado alarmante é que a prevalência de
inatividade física no Brasil atinge 47%,sendo que, entre
as mulheres 53,3% são consideradas sedentárias,
enquanto entre os homens essa taxa é de 40,4%.
Em 2015, o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), no estudo Práticas de Esporte e
Atividade Física, da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio (PNAD)², demonstrou que o Estado do Rio de
Janeiro apresenta um dos piores índices de praticantes
de esporte ou atividade física com um percentual de
31,9% de indivíduos que realizam algum tipo de
atividade. Embora o estudo do IBGE apresente
metodologia diferente do estudo apresentado pela
OMS, serve como parâmetro para termos uma ideia do
nível de atividade física no âmbito do Estado.
1 - Guthold, R; Stevens, GA; Riley, LM; Bull, FC. Worldwide trends in
insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled analysis of 358
population-based surveys with 1.9 million participants. The Lacent Global
Health, September,4, 2018.
2 – Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística. Prática de Esporte e Atividade
Física 2015.

É consenso que a prática de atividade física
pode ser considerada uma terapia não
medicamentosa para diversas enfermidades tais
como hipertensão, diabetes tipo II, redução de
doenças cardiovasculares além de efeitos positivos
sobre a saúde mental.
Uma das sugestões no trabalho da OMS para
o aumento da prática de atividade física é a
necessidade da implementação de políticas públicas
que possam incentivar modelos de transporte não
motorizados além de promover a participação em
atividades recreacionais e de esportes, criando mais
oportunidades para atividades físicas em espaços
públicos e parques.
Certamente, investimentos em políticas que
promovam a prática de atividades físicas são mais
eficientes do que gastos que visam o combate de
uma doença já instalada. Não por acaso, a OMS tem
como meta global a redução de sedentarismo para
10%, o que só será alcançado com políticas efetivas
que estimulem a prática de atividades físicas.
REDAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

Rodrigo Delgado Gomes

Consultoria e Assessoramento Legislativo

Consultor Legislativo de Esportes e Lazer

[Digite texto]
CAMÂRA
MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

COORDENAÇÃO

Maria Cristina Furst de F. Accetta
Consultora-chefe

