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Mande sua sugestão de reportagem para
cidades.df@diariosassociados.com.br

Terceira
idade
mais
jovial
Pesquisadores implantam na cidade um programa de 
tai chi chuan para idosos, em parceria firmada entre o 
centro de saúde local e a Secretaria de Saúde do GDF

D
ragão, garça, urso, fogo,
terra, água e ar. Esses são
alguns dos elementos com-
ponentes do ritual de tai

chi chuan, técnica de ginástica chi-
nesa que tem mais ligação com os
brasilienses do que muita gente
acredita. É o que conta o professor
de educação física da Universidade
de Brasília (UnB) Márcio Moura.
Ele é doutorando na Universidade
Católica e dá aulas de tai chi chuan
para idosos em São Sebastião.
Márcio explica que esse é o me-
lhor exercício para a prevenção de
quedas, já que utiliza como base o

equilíbrio, fazendo parte da roti-
na de idosos da área rural na Chi-
na. Assim, o tai chi foi escolhido
para o projeto de pós-graduação
de Márcio e de Nélida Amorim da
Silva, mestranda em educação fí-
sica na UnB.

Os dois pesquisadores, em uma
iniciativa conjunta com o Centro
de Saúde de São Sebastião e com a
Secretaria de Saúde do Distrito Fe-
deral, fazem exames científicos e
dão aulas de tai chi chuan para
quase 50 idosos da cidade. O obje-
tivo é comprovar o aumento de
força e de equilíbrio de pacientes

diagnosticados com osteoporose,
doença óssea que agrava os efei-
tos de possíveis quedas, muito co-
muns nessa fase da vida.

A cidade foi escolhida por pos-
suir um alto índice de diagnósti-
cos da doença. Isso provavelmen-
te porque a população de São Se-
bastião conta com controle minu-
cioso em relação à saúde. “As pes-
soas têm que ir para o centro de
saúde, que é o único hospital da
cidade, e lá recebem o diagnóstico
logo no começo da doença, o que
aumenta o número de registros de
casos”, conta Márcio.

Quem elabora o diagnóstico é a
médica Ana Patrícia de Paula, do
Centro de Saúde 1 de São Sebas-
tião, que sugere as aulas aos pa-
cientes e passa uma lista de conta-
tos para Márcio e Nélida. Márcio
cuida dos homens, fazendo exa-
mes sanguíneos regularmente. Na
análise dos resultados, ele busca
no sangue um fator de causa para
as quedas e confere a influência
da ginástica sobre esse fator.

Nélida fica com as idosas, em
um trabalho que mede o centro
de equilíbrio delas. O aparelho
utilizado é uma plataforma de
oscilação chamada AMTI, cedi-
da pelo laboratório de bioquí-
mica da UnB e supervisionada
pelo técnico do laboratório, Né-
lio Soares Machado.

Efeitos
São 50 minutos, todas as se-

gundas e quartas-feiras, às 8h, no
estacionamento de funcionários
do Centro de Saúde 1 de São Se-
bastião. A sequência é composta
por 15 minutos de alongamento e
exercícios respiratórios, 20 minu-
tos de treinamento com coreogra-
fias individuais e grupais, além de
15 minutos finais de relaxamento. 

“Essa técnica chinesa é muito
usada não só contra as quedas,
mas também para aumentar a
força da musculatura de pernas,
braços e joelhos dos idosos”, expli-
ca. Os benefícios, segundo ele, re-
fletem na postura, no equilíbrio,
na respiração e até na pressão ar-
terial, que diminui.

Maria José Pimenta, 78 anos,
conta que pratica o tai chi há 10
anos. Desde que começou, notou
um grande aumento na força mus-
cular e, principalmente, na dispo-
sição geral. “Consigo andar mais
rápido que muitos jovenzinhos
nascidos ontem”, diverte-se.

Os pacientes com osteoporo-
se  veem mudanças positivas
mesmo antes dos resultados dos
exames. Salustriano José Moura,
77, acompanha as aulas há cerca
de um ano e conta que já se sen-
te mais forte. Abelo Vanipui San-
tana, 79 anos, está na mesma si-
tuação. “Fiquei bem mais leve e
flexível desde que comecei aqui”,
conta, orgulhoso. 

Alguns, como José Ribamar de
Sousa, 64 anos, viram a diferença
na pressão arterial, agora estabili-
zada graças à atividade física. An-
tônio de Sousa Lima, 74 anos, tam-
bém identifica melhoras em sua
saúde. “Eu nasci de novo depois
dessas aulas”, comemora. Laíde
Viana dos Santos, 64 anos, come-
çou com a colega Maria José e con-
ta que, além da pressão alta, tinha
na época muitas cãimbras nas
pernas. “Agora, depois da ginásti-
ca, parou tudo e a minha pressão
está ótima”, assegura.

Maria José, 78 anos: “Consigo andar mais rápido que muitos jovenzinhos”

Márcio Moura em uma sessão da ginástica chinesa que tem conquistado o coração dos brasilienses: equilíbrio integra rotina dos idosos

Antônio Sousa Lima, 74 garante:  “Eu nasci de novo depois dessas aulas”

Como funciona

Os idosos interessados em participar
das aulas de tai chi chuan precisam ter
mais de 60 anos ou ser diagnosticados
com osteoporose ou risco de queda
pela doutora Ana Patrícia, que atende
nas tardes de terça-feira no Centro de
Saúde 1 de São Sebastião. As aulas se
realizam no mesmo local, segundas e
quartas-feiras, às 8h.

Em forma
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O projeto de tai chi chuan em andamento hoje em São
Sebastião começou em fevereiro deste ano com homens e em
julho com mulheres. Em todo o ano passado, as idosas da
cidade já haviam feito tratamento contra quedas, mas sem a
técnica do tai chi, apenas com um circuito de equilíbrio, criado
pela professora Juliana Nunes, mestranda da UnB.

As aulas de tai chi chuan ligadas à experimentação científica
foram baseadas em um trabalho feito em 2003 pelo próprio
Márcio Moura, junto com a professora Marizete Safonsi, hoje
coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Atividade
Física para Idosos da UnB, que coordena estudantes como
Nélida e Juliana. 

Na época, funcionava como hoje,:Márcio cuidava dos homens 
e Marizete das mulheres. O trabalho era feito no Parque da
Cidade. Ele conta que esse antigo grupo se reúne até hoje na
universidade, mas agora para maratonas de corrida. Dentre os
próximos projetos no Entorno, ele revela que estão a caminho
aulas de dança de salão e de ecoterapia para idosos.
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Perto de você, tem
sempre um lugar que

serve  quentinho o seu
Café com Notícias.

Encontre abaixo o estabelecimento participante mais próximo da sua casa:

O Café com Notícias é assim, você aproveita a promoção em uma
 das padarias, cafés ou delicatessens participantes, e ganha uma edição

 do Correio Braziliense para começar o dia bem informado.

Acesse www.correiobraziliense.com.br/divirtase
 e tenha mais informações.

café com
notícias
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