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Cai o mito da idade
Jogador de futebol com mais de 30 anos pode manter disposição aeróbica e muscular

JORGE WILLIAM/04-10-2012

Treinamento. O jogador Seedorf, apesar dos 36 anos, mantém a mesma disposição aeróbica dos mais jovens

Quando foi anunciado pelo Botafogo, no início
do ano, o meia Seedorf enfrentou a resistência
de comentaristas e torcedores. Afinal, um joga-
dor de 36 anos ainda pode render profissional-
mente em um esporte tão competitivo como o
futebol? Pois as atuações decisivas do holandês
não são as únicas provas de que a resposta é po-
sitiva. Um estudo da Clínica de Medicina do
Exercício (Clinimex), do Rio, garante que a ida-
de não afeta o desempenho aeróbico de atletas
da modalidade. O trabalho brasileiro foi publi-
cado na última semana pela revista científica
“International Journal of Sports Medicine”, uma
das principais da área.
A pesquisa foi realizada com

162 atletas, divididos em dois
grupos. Um entre 17 e 22 anos e
outro entre 27 e 36 anos. Todos
do time profissional do Botafo-
go. O estudo teve início em
2005 e só foi concluído anopas-
sado, por isso o jogador Seedorf
não chegou a participar da pes-
quisa. Para não cometer injus-
tiças, tanto jovens quanto vete-
ranos foram avaliados no perí-
odo de pré-temporada. Duran-
te o campeonato, diversos fato-
res poderiam desequilibrar os
resultados. A conclusão é que,
apesar de ser normal a perdade
desempenho aeróbico com o
passar dos anos, é possível
compensar o prejuízo com trei-
nos e controle de hábitos de vi-
da saudáveis.
— Com o tempo, é normal

uma pessoa mais velha ter me-
nos capacidade que uma mais
jovem. Só que o estudo mostra
que, no futebol, isso não acon-
tece quando há uma orienta-
ção profissional forte e a pessoa
é disciplinada. Quer dizer, o jo-
gador que tem mais de 30 anos
não precisa, necessariamente,
ter menos disposição aeróbica
do que os jovens — explica
Cláudio Gil, diretor médico da
Clinimex e autor do estudo.
Para o trabalho, foi medido o

VO2máx, um termo médico
que indica o volume máximo
de oxigênio que o corpo conse-
gue inspirar do ar que está den-
tro dos pulmões, levar até os te-
cidos através do sistema cardi-
ovascular e usar na produção
de energia. No teste, os jogado-

res caminhavam um minuto a 5,5 km/h. Após
este período, a velocidade era aumentada a 8
km/h e 0,1km/h era acrescido a cada 7,5 segun-
dos. Imediatamente após a capacidademáxima
do atleta ser atingida, seguiam-se dois minutos
de caminhada a 5,5km/h.
— Antigamente, existia a ideia de que um jo-

gador não renderia após os 30 anos como quan-
domais jovem. Começamos a ver em outros es-
portes, porém, atletas que tinham algumas das
maiores conquistas já veteranos. Por que no fu-
tebol seria diferente? — questiona Cláudio Gil.

TREINO RETARDA SINTOMAS DA VELHICE
A opinião é compartilhada pelo presidente da
Sociedade deMedicina do Exercício e do Espor-
te do Rio de Janeiro, Paulo César Hamdan:
— Quando envelhecemos, vamos notando

que não temos mais a mesma potência, força,
explosão muscular, e isto se dá
em função da chamada sarco-
penia, que é umprocesso natu-
ral. Mas se o treinamento for
continuado, é possível impedir
o avanço dela. A idade não é li-
mitante.
Ele cita um trabalho da déca-

da de 1990 realizado pela Uni-
versidade de Missouri, nos
EUA, que já começava a anali-
sar o tema: eles avaliaram ex-
atletas idosos que deixaram
sua modalidade esportiva pro-
fissional, no caso do estudo o
futebol americano, mas conti-
nuaram se exercitando, com a
natação. Eles foram compara-
dos a dois grupos: de jogadores
de futebol jovens e de jovens
sedentários.
— A potência e a força não se

perderam nos idosos em com-
paração com os jovens. E mais
ainda, a estrutura das fibras
musculares eram melhores no
caso dos idosos se comparados
aos sedentários — afirmou.
Hamdan, entretanto, ressalta

que fatores como estilo de vida
e a individualidade biológica
do atleta devem ser levados em
consideração.
— Para citar o próprio See-

dorf, o potencial dele foi adap-
tado ao longo do tempo com o
treino e o que vemos é que ele
tem hábitos saudáveis, pratica
exercícios mesmo além do fu-
tebol, se alimenta bem, dorme
cedo. — destacou Hamdan. —
Ou seja, não é qualquer joga-
dor de futebol que vai ter este
desempenho ao chegar numa
certa idade. l
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Acordo prevê
compra de novo

navio de pesquisas

FAPESP

Frota. Nova embarcação vai se juntar ao Alpha Crucis, navio da USP

O Brasil se prepara para entrar
no promissor campo da mine-
ração submarina. O Ministério
da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (MCTI), a Petrobras, a
Marinha e a Vale assinaram
acordo de cooperação para
aquisição de um navio de pes-
quisas oceanográficas no valor
de R$ 162milhões. A embarca-
ção, considerada uma das
mais modernas do tipo no
mundo, está em construção
em um estaleiro de Cingapura
e permitirá o levantamento de
informações detalhadas sobre
os recursos minerais e biológi-
cos da chamada Amazônia
Azul, a zona econômica exclu-
siva do mar territorial brasilei-
ro que cobre 3,6 milhões de
quilômetros quadrados.
Nos últimos anos, tem cres-

cido o interesse de países e
empresas ao redor do mundo
nos vastos depósitos de metais
preciosos e outros minérios no
leito dos oceanos. Graças a
avanços nos conhecimentos
sobre a geologia marinha, cen-
tenas de veios de ouro, prata,
cobre, cobalto, chumbo e zin-

co avaliados em trilhões de dó-
lares já foram identificados no
fundo do mar.
— A aquisição desse navio

vai oferecer instrumentos para
a mais detalhada análise do
potencial da costa atlântica do
país em relação aos recursos
minerais — destacou Murilo
Ferreira, presidente da Vale, na
cerimônia de assinatura do
acordo. — Este trabalho em
parceria comoMCTI,Marinha
e Petrobras permite comparti-
lhar custos, riscos e estabele-
cer uma ação estratégica para
todos os envolvidos.
Segundo a coordenadora-

geral para Mar e Antártica do
ministério, Janice Trotte, atu-
almente os pesquisadores bra-
sileiros precisam atuar em na-
vios estrangeiros no Atlântico
Sul pela falta de uma platafor-
ma de pesquisa adequada e a
nova embarcação vai permitir
que o país faça explorações
mais aprofundadas do leito
oceânico embusca demetais e
materiais preciosos.
— Nos mantínhamos em um

patamar atrás por não dispor
de uma plataforma de infraes-
trutura embarcada para che-
gar a esse tipo de exploração—
contou. — Já temos conheci-
mento de rochas cobaltíferas e
fosforitas e diversos outros re-
cursos minerais muito valori-
zados no mercado internacio-
nal. Temos esta fronteira a des-

bravar, jamais desenvolvida
em nosso país.
Hoje, o Brasil conta comape-

nas dois navios para pesquisas
oceanográficas de longo alcan-
ce: o Cruzeiro do Sul, vincula-
do à Marinha; e o Alpha Cru-
cis, da USP. A nova embarca-
ção de 78 metros de compri-
mento poderá acomodar 146
pessoas, sendo de 40 a 60 pes-
quisadores, terá três laborató-
rios e um robô com capacida-
de de coletar amostras no leito
oceânico a até cinco mil me-
tros de profundidade. Seu cus-
to será dividido entre oMCTI e
a Marinha (R$ 27 milhões ca-
da), Vale (R$ 38 milhões) e Pe-
trobras (R$ 70 milhões). l

Brasil vai entrar na mineração submarina
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Nos mantínhamos
em um patamar
atrás por não dispor
de uma plataforma
para esse tipo de
exploração. Temos
esta fronteira a
desbravar, jamais
desenvolvida

S imulações em com-
putador acrescenta-
ram um suporte
matemático à cha-

mada “hipótese das avós”,
uma teoria segundo a qual
os humanos evoluíram para
terem uma vida adulta mais
longa porque poderiam aju-
dar a alimentar os netos. Os
cálculos indicam que, mes-
mo com uma breve contri-
buição das avós na criação
dos filhotes animais, como
os chimpanzés, acabariam
atingindo a longevidade dos
seres humanos em um perí-
odo de menos de 60 mil
anos. As chimpanzés fême-
as raramente vivem além do
ocaso de sua fase reproduti-
va, geralmente até os 30
anos, enquanto as mulheres
normalmente vivem déca-
das depois de não poderem
ter mais filhos.
A hipótese das avós diz

que quando elas ajudam a
alimentar os filhotes depois
que eles deixam de mamar,
suas filhas podem produzir
mais crias em intervalos de
tempo menores. Ao permi-
tir que as filhas tenham
mais filhos, algumas denos-
sas ancestrais que viveram
o bastante para virarem
avós puderam passar os ge-
nes de sua longevidadepara
mais descendentes, que co-
mo resultado, tiveram uma
vida adulta mais longa.
À exceção dos humanos,

todos os outros primatas
passam a buscar a própria
comida depois que deixam
demamar. Assim, no estudo
publicado no “Proceedings
of the Royal Society B”, os ci-
entistas simularam um ani-
mal que como os chimpan-
zés vivesse 25 anos após
atingir a maturidade sexual,
mas comas avós ajudando a
criar os filhotes. Dependen-
do de outras variáveis, após
24mil a 60mil anos a expec-
tativa de vida adulta destas
criaturas dobrou, atingindo
49 anos. (Cesar Baima) l

Avós são necessárias
à evolução

Ajuda na criação de
filhos ampliou

expectativa de vida
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A Sociedade Brasileira de
Medicina do Esporte afirma que
desportistas acima de 35 anos
podem, sem problemas, manter
carreiras competitivas em
algumas modalidades,
participando de campeonatos
mundiais com bons resultados.
Mas a entidade alerta para alguns
cuidados necessários a todos os
atletas, mas, especialmente, aos
veteranos.
O ideal é que ele se submeta

periodicamente a uma avaliação
médica, com o objetivo de
identificar e corrigir limitações
clínicas que possam representar
risco durante o exercício ou
prejudicar o seu desempenho.
Além disso, os profissionais que
trabalham com atletas veteranos
— como técnicos, médicos,
nutricionistas, fisioterapeutas —
devem “estimular uma maior
conscientização de que para
competir com segurança é
necessário primeiramente estar
em excelente condição de saúde”.
E os organizadores de

competições “devem considerar
as características fisiológicas para
a elaboração do calendário,
levando em conta época do ano,
horário, local, e condições
climáticas e ambientais”.

ENTIDADE ALERTA
PARA CUIDADOS
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 out.  2012, Economia, p. 32.




