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Notícia anterior Próxima notícia

Pessoas com renda maior fazem mais
exercícios
Porém, atividade física não é realizada de forma equilibrada, diz estudo

Estudo liderado por pesquisadores da Sociedade Americana do Câncer mostra que indivíduos com maior
renda são mais ativos fisicamente, mas também passam mais tempo parados diariamente do que os com
menor renda. De acordo com a pesquisa, que usou monitores de atividade para analisar o dia a dia de pouco
mais de 5.200 americanos adultos inscritos no Levantamento Nacional de Saúde entre 2003 e 2006, os
indivíduos com maior renda tendem a concentrar sua atividade física em alguns poucos dias, no que foram
apelidados de “guerreiros de fim de semana”.

TEMPO MAIOR DE SEDENTARISMO No estudo, os cientistas avaliaram a atividade física de dois grupos: um
ganhava menos de US$ 20 mil (cerca de R$ 64 mil) anuais, enquanto outro tinha renda anual acima de US$ 75
mil (cerca de R$ 240 mil). Os integrantes do grupo de maior renda se engajavam em 4,6 minutos diários a
mais de atividade moderada a vigorosa do que os outros, mas gastavam 9,3 minutos diários a menos em
atividades leves, e passavam 11,8 minutos diários a mais sedentários. Ainda assim, esses indivíduos tinham
uma chance 1,6 vez maior de cumprir a recomendação de pelo menos 150 minutos de atividade física
moderada semanal num breve período de dois dias, e 1,9 vez maior de completar este mínimo de atividade na
semana inteira.

— Nossos achados sobre renda e o efeito do “guerreiro de fim de semana” destaca a importância de
construir a mensagem sobre a atividade física para que ela reflita as limitações tanto dos indivíduos de maior
renda quanto dos de menor — resume Kerem Shuval, pesquisador da Sociedade Americana do Câncer e líder
do estudo, publicado no periódico “Preventive Medicine”.

Impresso e distribuído por NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, EUA/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright protegido pelas leis
vigentes.

Notícia anterior Próxima notícia

14 ago 2017 O Globo

javascript:showArticle('43caa70f-c57f-4862-8354-d29a34682ec1',24)
javascript:showArticle('56d01b71-6c4e-4a55-8991-2815f9087d9f',25)
javascript:showArticle('43caa70f-c57f-4862-8354-d29a34682ec1',24)
javascript:showArticle('56d01b71-6c4e-4a55-8991-2815f9087d9f',25)

