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Os efeitos independentes e conjuntos da atividade física (AF) e do comportamento
sedentário (CS) na incidência de várias doenças, assim como no risco de mortalidade,
têm sido alvo de um crescente interesse  . A questão de partida por detrás destas
investigações é “Poderá alguém eliminar os efeitos nocivos do CS com uma
determinada dose de AF?” e para examinar esta matéria, a maioria dos estudos
avalia a relação entre a AF de intensidade moderada a vigorosa (AFMV) e o CS.

É amplamente aceite que níveis mais elevados de AFMV     e menos tempo passado
em CS estão associados a uma diminuição do risco de doença e mortalidade  , mas
também a alguns indicadores-chave de aptidão e sobrevivência, como a força e a
potência muscular   . Uma análise recente, que agrupou seis estudos prospetivos com
dados relativos à AF, revelou que a associação mais forte com a mortalidade por
qualquer causa foi a associação com o tempo passado em AFMV, mas que esta
relação era modificada pelo equilíbrio entre o tempo passado em AF leve e em CS  .
Esta observação sugere que não só a AFMV afeta a relação entre CS e saúde, mas
também que o CS poderá afetar a relação entre a AFMV e a saúde.

Em 2018, um importante relatório científico, que agrupou os resultados de vários
estudos relevantes nesta área, concluiu ser forte a evidência que demonstra que
elevadas quantidades de CS aumentam o risco de mortalidade por qualquer causa e
mortalidade por doença cardiovascular (DCV), assim como a incidência de DCV e
diabetes tipo 2  . Este relatório revelou, adicionalmente, uma evidência moderada
para a associação entre CS e a incidência de cancro do endométrio, do cólon e do
pulmão   , com evidência inconsistente para a relação entre CS e mortalidade por
cancro e peso corporal   . Para além disso, um limite de 6-8 h/dia de tempo sentado
(um indicador do CS total) e de 3-4 h/dia de tempo de visualização de televisão (um
tipo específico de CS) foram identificados como valores de corte que previnem um
aumento da mortalidade  , sugerindo que o ajuste da AFMV poderá atenuar as
associações lineares e não lineares encontradas entre o CS e a mortalidade   .

Uma meta-análise, que incluiu estudos que avaliavam o CS com base em sensores de
movimento objetivos, confirmou que uma elevada AF, de qualquer intensidade, e que
um menor tempo em CS, estavam associados a um risco reduzido de mortalidade
prematura, num padrão de dose-resposta não-linear   . A relação dose-resposta entre
o CS e a mortalidade entre os adultos de meia-idade e idosos parece aumentar
gradualmente a partir de 7,5 a 9 h/dia e é mais óbvia quando superior a 9,5 h/dia,
estando as 10 e 12 h/dia associadas a 48% e 192% maior risco de morte  . Por fim,
uma análise com mais de 1 milhão de participantes concluiu que para prevenir o risco
de mortalidade, o limiar do CS auto reportado deverá ser de 7 h/dia, enquanto, se
estiver em causa uma medição objetiva de CS, este limiar passaria para as 9 h/dia   .
Como previamente apresentado, ainda não há consenso sobre o máximo de CS
passível de ser acumulado por dia, já que os valores variam de 6 a 10 h/dia, sendo
esta uma das razões subjacente à inexistência de recomendações rigorosas sobre o 
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tempo máximo de CS a acumular por dia, resultando, assim, numa recomendação
geral que preconiza reduzir e interromper o CS sempre que possível, já que “menos é
melhor”.

O impacto positivo da AFMV em vários marcadores de saúde está já bem estabelecido
e as investigações têm demonstrado que o impacto negativo do CS é mais percetível
em adultos fisicamente inativos, ou seja, naqueles que não cumprem as
recomendações públicas para a AF  . Mas a questão mantém-se, “Poderá alguém
eliminar completamente os efeitos negativos do CS com uma determinada dose de
AF?”. Uma meta-análise de dose-resposta incluindo mais de um milhão de
participantes demonstrou que o tempo total passado na posição sentada e o tempo
passado a ver televisão estavam associados a um maior risco para as principais
doenças crónicas, independentemente da AF   . Isto significa que, independentemente
do nível de AF, maiores níveis de CS podem ser prejudiciais à saúde humana. No
entanto, a evidência é menos consistente quando sugere que a AF pode reduzir, ou
até eliminar completamente a associação desfavorável entre o CS e a mortalidade.

Um estudo que incluiu mais de 1 milhão de homens e mulheres concluiu que, nos
indivíduos mais ativos, o CS não estava associado a um aumento da mortalidade por
qualquer causa   . Na verdade, níveis mais elevados de AFMV (aproximadamente 500
min/semana) removiam o risco aumentado de morte associado a um maior CS. Por
outro lado, para o tempo passado a ver televisão, não houve nenhuma quantidade de
AFMV que eliminasse o risco associado ao CS, havendo apenas uma atenuação do
mesmo  . Apesar da relevância destas descobertas, é importante colocá-las em
perspetiva, e enfatizar que a quantidade de AFMV que se mostrou estatisticamente
passível de eliminar o impacto negativo do CS, é quase 4 vezes superior aos níveis
recomendados pela Organização Mundial de Saúde   . Ainda que seja possível atingir
os 500 minutos semanais de AFMV, é necessário reconhecer que será muito difícil
para a generalidade da população, e deste modo, a comunicação deste resultado ao
público requer algum cuidado. Excluindo a mortalidade, que é, talvez, a consequência
de saúde mais relevante, outros estudos têm demonstrado que a AFMV pode atenuar
ou alterar a relação entre o CS e outros indicadores de saúde, como por exemplo a
independência física    ou a composição corporal    , mas nunca eliminando totalmente
estas relações. Assim, a mensagem final deverá ser focada no aumento dos níveis de
AF, sempre que possível através de uma redução do CS, pois assim existirá um duplo
benefício.

Concluindo, tanto o CS em excesso como a inatividade física são nocivos para a nossa
saúde e, quando simultâneos, o risco de mortalidade é acrescido   . A questão “Será
possível eliminar os efeitos nocivos do CS com uma determinada dose de AF?” é,
assim, parcialmente respondida, já que elevados níveis de AFMV afiguram-se capazes
de possivelmente eliminar os danos do CS excessivo. Por outro lado, poucas pessoas  
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serão capazes de atingir estas elevadas doses de AFMV e é importante lembrar, que
para alguns comportamentos específicos (ex. ver televisão), parece não haver dose de
AFMV capaz de eliminar completamente o risco associado a esse comportamento. É
importante salientar que nos EUA, por exemplo, 1 em cada 4 indivíduos senta-se por
mais de 8 h/dia, 4 em 10 são fisicamente inativos e 1 em 10 ambos     . 

Em Portugal, resultados de uma investigação a nível nacional com base em dados
objetivos, revelaram que as mulheres passam 57% do tempo que estão acordadas em
CS e os homens cerca de 60%    . Um artigo recente de Chastin e seus colegas propõe
que as recomendações sejam mais flexíveis, com a opção de atuar em diferentes
comportamentos (CS, AF leve e AFMV) de acordo com as circunstâncias e capacidades
individuais   . Foi descoberto que diferentes combinações de tempo passado em
AFMV, AF leve e CS estão associadas a um risco de mortalidade por qualquer causa
similar, e que um equilíbrio de mais de 2,5 min de AFMV por cada hora diária de CS
está associado a uma redução no risco de mortalidade similar ao obtido pelo
cumprimento das recomendações de AF em vigor     .
 
Assim, de acordo com a evidência apresentada, é necessária mais investigação para
desvendar esta questão. Ainda que investigações futuras confirmem que elevadas
doses de AFMV possam eliminar os efeitos prejudiciais do CS, a mensagem a passar
para o público deverá ser “evitar o CS sempre que possível e movimentar-se mais
frequentemente”, já que só será possível aumentar os níveis de AFMV reduzindo o CS
diário.
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