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"Espaços desportivos no Porto
são vocacionados para grupos"
Elisabete Ramos Efetuou estudo sobre a atividade física de três mil jovens e concluiu que é aos
13 anos que se pode mudar os hábitos. E que o espaço envolvente às escolas é fundamental
LA o
Célia Soares
André Rolo
companhar centenas de
jovens durante a adolescência e até à fase adulta,
fazendo avaliações frequentes para perceber
quais são as suas práticas
de exercício físico ao longo dos anos parece ser
uma tarefa difícil de conseguir.
Mas esse foi precisamente o trabalho desenvolvido por Elisabete Ramos, Alexandre Magalhães e Maria de Fátima Pina, os três investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) que, durante anos, questionaram os jovens sobre as suas práticas desportivas. O estudo, que
começou em 2003 e envolveu cerca de três mil jovens nascidos em
1990 e inscritos, à data, nas escolas públicas ou privadas do Porto,
foi recentemente premiado pela
Associação Portuguesa de Epidemiologia (EPA). E as conclusões
trouxeram algumas certezas. Con-
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Elisabete Ramos coordenou o estudo do ISPUP iniciado em zoo3 que foi reconhecido com um prémio

Investigadora do ISPUP
Elisabete Ramos tem 45 anos
e é natural de Angola. Atualmente, a coordenadora do estudo premiado pela Associação Portuguesa de Epidemiologia concilia o cargo de investigadora da Unidade de
Investigação em Epidemiologia do Instituto de Saúde Publicada Universidade do Porto com as aulas na Faculdade
de Medicina da Universidade
do Porto, onde leciona.
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mílias. Porque, aos 13 anos, já muita coisa está definida na vida de
um adolescente. Cabe aos pais incentivar os filhos a praticar exercício físico desde cedo. Devem fazer com que eles comecem, desde
pequenos, a valorizar as oportunidades que têm para sair à rua e para
se mexerem. Contudo, se não
existirem os espaços adequados, é
muito mais difícil conseguir que
os jovens o façam. E esse é um trabalho que passa, também, pelas
autarquias e por aqueles que têm a
responsabilidade de fazer o planeamento das cidades.

clui-se, por exemplo, que a existência de áreas verdes e espaços
desportivos na envolvente das escolas é crucial para que, mais tarde,
já na fase adulta, todos continuem
a praticar exercício físico. E, ainda,
que a cidade do Porto conta com
espaços mais vocacionados para os
rapazes. Para as raparigas, as hipóteses são mais reduzidas.
Como surgiu a ideia de fazer um
estudo para acompanhar os adolescentes ao longo do tempo?
Este estudo ocorreu no âmbito do
EPITeen, que arrancou em 2003.
Nessa altura, começámos a acompanhar os jovens nascidos em
1990 que estavam inscritos nas escolas públicas ou privadas do Porto, com o objetivo de analisar vários determinantes de saúde. Depois, esses jovens passaram a ser
avaliados regularmente, dos 13 aos
27 anos. E eles têm sido uns heróis
porque disponibilizam o seu tempo e isso é fundamental. Há poucos estudos desta natureza em Portugal. Mas este tipo de análise é
fundamental porque permite obter informações que ajudam a fazer um planeamento, que pode ir
desde a saúde às cidades.
Quantos jovens participaram no
estudo? E em que aspetos foram
avaliados?
Nós temos vindo a acompanhar
aproximadamente três mil jovens,
que são avaliados desde a alimentação, à atividade física, a comportamentos como o consumo de álcool ou de tabaco. São avaliações
feitas para ajudar a perceber o que,
é que faz com que algumas pessoas
tenham, desde cedo, uma vida
mais saudável e outras acabem por
ter uma vida menos saudável. E
isso é algo que só se consegue
acompanhando a vida real. Daí a
importãncia deste estudo.
Quais foram as principais conclusões relativamente à utilização
dos espaços verdes por parte dos
adolescentes no Porto?
Essa foi a segunda parte do exercício. Quando os jovens tinham 13

Elisabete Ramos diz notar uma maior motivação por parte de quem pratica exercíco no Porto
anos, foi feito um estudo que relacionou as áreas verdes e os espaços
desportivos disponíveis a custo
zero ou quase zero. Como é o caso
dos espaços em que os jovens apenas têm de pagar, por exemplo,
um seguro anual para a sua utilização. Concluiu-se que, aos 13
anos, o que está disponível e ao alcance dos adolescentes faz, de facto, a diferença. E conclui-se, também, que o espaço que mais faz a
diferença é aquele que muitas vezes é esquecido no planeamento
das cidades, que é a área envolvente da escola. É lá que os adolescentes passam mais tempo. Por isso,
aos 13 anos, aqueles que tinham
mais espaços disponíveis para praticar exercício físico faziam-no, de
facto, com mais frequência.
E isso acontece só nessa idade?
A idade dos 13 anos é importante
para ajudar a perceber o que acontece ao longo da vida. Porque este
estudo longitudinal provou que,
com o passar dos anos, o que faz
verdadeiramente a diferença não
é o número de áreas verdes ou espaços desportivos que existem,
mas as práticas que os jovens adotam, ou não, desde cedo. Por isso,
aqueles que começam aos 13 anos
a fazer exercício físico tendem a
perder menos esse hábito. Essa foi
a conclusão a que chegámos. E que
se resume de uma forma muito
prática: se eu, no início da adolescência, tiver espaços verdes nas

proximidades, pratico mais porque sou jovem. E depois, porque
pratiquei mais quando era jovem,
vou continuar a praticar ao longo
da vida. É assim que as coisas funcionam.

PORTO CONTINUA,
TAO INGREME E TAQ
CHUVOSO COMO NA „
DEI ANOS. M011VAÇA0
E QUE FAZ COM QUE AS
PESSOAS QUEIRAM IR
PARA A RUA CORRER
A CIDADE TEM DE SE
ESTRUTURAR DE
FORMA PRO R
HABITE SAUD VEIS.
E MUITO IMPORTANTE
DINAMIZAR AQUILO
QUE JA EXISTE

No que toca à atividade física na
adolescência, há diferença entre
rapazes e raparigas?
Há alguma diferença, sim. E é uma
diferença que tem muito a ver
com o tipo de espaços disponíveis
nas cidades. Este estudo permitiu
concluir que a maior parte dos espaços desportivos do Porto são espaços muito vocacionados para os
desportos de grupo. Como, por
exemplo, o basquetebol ou o andebol, que são, por norma, desportos mais praticados pelos rapazes.
Para as raparigas, que costumam
preferir atividades como a dança, o
ténis ou a natação, não há tanta
oferta. E a verdade é que as meninas são as que praticam menos
desporto desde sempre. Esse é um
dado transversal a todo o país. São
as raparigas que fazem menos atividade física na adolescência e
também são elas que, com o passar
do tempo, deixam mais facilmente de o fazer.

No Porto, por exemplo, o que é
que falta?
Acho que é muito importante dinamizar mais aquilo que já existe.
Porque, como se sabe, tudo o que
implica mudança de comportamentos é algo que demora a concretizar-se. Não acontece de repente. É preciso algum tempo de
resiliência e saber que se pode perder no início para ganhar mais tarde. Mas, se não se começar, nunca chega a haver multidão. É uma
questão de põr o foco nas coisas
mais importantes e tomar as decisões de acordo com isso. Dinamizar o que já há pode ser muito
mais importante do que construir
espaços novos. Além disso, a atividade física mexe com muitas
coisas, como o problema da obesidade, por exemplo. Estamos agora a planear cada vez mais cirurgias quando o grande ganho era
conseguido com a prevenção. Porque as coisas acontecem, de facto,
muito cedo.

As características naturais das cidades também contribuem para
a motivação dos mais novos?
No que diz respeito à questão da
atividade física, o fator motivação
é realmente muito importante.
Isso é algo que é bastante visível.
Porque as pessoas têm de querer
dar esse passo. Não basta existirem
as tais áreas verdes e os pavilhões
se não houver motivação para fazer uso deles. Contudo, nos últimos anos nós temos vindo a assistir a um aumento do número de
pessoas que correm e andam de bicicleta pelas ruas do Porto. Ora,
como sabemos, a cidade continua
tão íngreme como era há 10 anos.
Que tipo de estratégias devem Continua tão chuvosa como era há
ser implementadas para ajudar a 10 anos. Por isso, houve alguma
incentivar os adolescentes?
coisa que fez com que, não tendo
As soluções podem ser muito va- mudado o contexto, as pessoas
riadas. Sendo que devem começar quisessem ir para a rua correr. Esse
na escola e, claro, nas próprias fa- é o poder da motivação..
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Imagem de 197o: as pipas de vinho do Porto e o casario da Invicta ao fundo

Porto anda nas
bocas do Mundo
há 200 anos

"Adoro passear
na Baixa
de Lisboa" R 23

A Invicta está na moda, mas não é de agora. Pelo menos
desde 1820 que guias e livros estrangeiros retratam o
fascínio com que a cidade era vista -3or quem a visitava.
Uma exposição faz agora essa análise retrospetiva P.6a8

