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1.1 O SUS e o Programa de Saúde da Família 

 

O conjunto de alterações que vem ocorrendo no âmbito da política de 

saúde circunscreve-se no processo recente de revisão das relações Estado/sociedade, 

em que novas responsabilidades são atribuídas ao Estado.  

Em meados da década de 1970, iniciou-se, na Europa, a discussão 

contemporânea em torno da descentralização do Estado e do fortalecimento dos 

governos locais através do desenvolvimento de profundas reformas institucionais 

direcionadas à descentralização do Welfare State e à organização da gestão territorial 

dos processos econômicos, sociopolíticos e administrativos. Esse debate situa-se no 

contexto de uma aguda crise capitalista dos países desenvolvidos, muito embora não 

possa ser restrito a uma mera resposta a esses condicionantes mais amplos. Ao longo 

dos anos 80 e 90, vários países passaram por um movimento de reformas dos seus 

sistemas de serviços de saúde, em que a descentralização desempenhou um papel 

importante nos processos de reforma setorial. Entretanto, esse movimento apresentou 

rumos e impressões diferentes em cada país, variando de acordo com cada contexto 

histórico social (ALMEIDA, 1999). 

“No caso brasileiro, para além deste 

contexto mais amplo, a descentralização vem 

ocorrendo em meio a alterações significativas na 
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natureza das relações intergovernamentais vis-à-vis ao 

resgate das bases federativas do Estado, já a partir de 

meados dos anos 80. Nesta direção, as políticas 

sociais constituem eixo  central na análise do processo 

de redefinição do pacto federativo e da 

descentralização em curso no país, pari passu ao 

esgotamento do padrão de desenvolvimento e ao 

desgaste do modelo político autoritário” (ALMEIDA, 

1999). 

Com a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), através da 

Constituição Federal de 1988, foram definidos os princípios do universalismo para os 

direitos de saúde, a descentralização municipalizante e uma nova reorientação para 

os serviços de saúde, sob a lógica da integralidade, da regionalização e da 

hierarquização. Desde então, as ações preventivas e curativas passaram a ser 

responsabilidade dos gestores públicos (VIANA; DAL POZ, 1998). 

Essa descentralização municipal da saúde tem-se constituído em 

estratégia definidora de uma nova agenda para o setor. Esse processo ocorreu ao 

longo dos anos 1990 e consolidou a reestruturação do cenário em torno da saúde, 

com transferência de responsabilidades e recursos financeiros aos municípios,  

redesenhando os contornos da atenção à saúde no país, redefinindo as 

responsabilidades e competências de cada nível de governo e atribuindo aos 

municípios papel central na gestão do sistema de saúde (SENNA; COHEN, 2002). 

O Programa Saúde da Família (PSF) desponta como uma das mais 

recentes estratégias assumidas pelo Ministério da Saúde (MS) no sentido de 
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reorganizar o modelo assistencial brasileiro (SANTANA; CARMAGNANI, 2001), 

atendendo aos postulados do Sistema Único de Saúde, segundo a Constituição 

Brasileira, as Leis Orgânicas da Saúde e as Normativas. 

Em 1994, o Ministério da Saúde publicou um documento (BRASIL, 

1994),  revelando  que  a  implantação do PSF  tem como  objetivo geral “melhorar o 

 estado de saúde da população, mediante a construção 

de um modelo assistencial de atenção baseado na 

promoção, proteção, diagnóstico precoce, tratamento 

e recuperação da saúde em conformidade com os 

princípios e diretrizes do SUS e dirigidos aos 

indivíduos, à família e à comunidade”.  

Trata-se de reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases, 

substituindo o modelo tradicional, levando a saúde para mais perto da família e, com 

isso, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros (SANTANA; 

CARMAGNANI, 2001). 

A estratégia do PSF foi iniciada em junho de 1991, com a implantação 

do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) (BRASIL, 2004). A partir 

daí começou–se a enfocar a família como unidade de ação programática de saúde e 

não mais (tão somente) o indivíduo (VIANA; DAL POZ, 1998). 

No final de 1993, durante a gestão de Henrique Santillo no Ministério 

da Saúde, deu-se início à implementação do PSF no Brasil, através da Portaria n° 692 

que veio como resposta e normalização ao documento elaborado pelo MS, no qual se 

observa:  



 6

“O Programa Saúde da Família - PSF 

tem como propósito colaborar decisivamente na 

organização do Sistema Único de Saúde e na 

municipalização da integralidade e participação da 

comunidade. Atenderá prioritariamente os 32 milhões 

de brasileiros incluídos no Mapa da Fome do IPEA, 

expostos a maior risco de adoecer e morrer e, na sua 

maioria, sem acesso permanente aos serviços de 

saúde”. 

Em janeiro de 1994, foram formadas as primeiras equipes de Saúde da 

Família, incorporando e ampliando a atuação dos agentes comunitários (cada equipe 

do PSF tem de quatro a seis Agentes Comunitários de Saúde (ACS); esse número 

varia de acordo com o tamanho do grupo sob a responsabilidade da equipe, numa 

proporção média de um agente para 575 pessoas acompanhadas) (BRASIL, 2004). 

Tal processo se consolidou em março de 1994, quando o mecanismo 

de financiamento do PACS se inseriu no pagamento por procedimentos operados 

pelo SUS, ou seja, a tabela do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS). Cabe 

assinalar que o êxito do PACS impulsionou a formação do PSF, levando ao primeiro 

documento do programa, com a data de setembro de 1994 (VIANA; DAL POZ, 

1998). 

Ao descrever o SUS, Campos (1989) pontua que essa é uma 

alternativa de modelo assistencial, cujo principal critério para organizar e distribuir 

serviços seria o planejamento, realizado a partir das necessidades de saúde dos 

indivíduos e não do seu poder aquisitivo. Nesse modelo, o atendimento seria 
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universal, gratuito e organizado; ordenado de acordo com a complexidade da atenção 

e regionalizado conforme a distribuição populacional e do quadro de morbi-

mortalidade das comunidades. 

O MS  (BRASIL, 2001b) ressalta que o PSF incorpora e reafirma os 

princípios acima, e estrutura a Unidade de Saúde da Família (USF) da seguinte 

forma: 

Caráter substitutivo: o PSF não significa a criação de novas estruturas 

de serviços, exceto em áreas desprovidas de qualquer tipo de serviço. Implantá-lo 

significa substituir as práticas tradicionais de assistência, com foco nas doenças, por 

um novo processo de trabalho comprometido com a solução dos problemas de saúde, 

a prevenção de doenças e a promoção da qualidade de vida da população. 

Integralidade e hierarquização: a USF está inserida no primeiro nível 

de ações e serviços do sistema local de assistência, denominado atenção básica. Deve 

estar vinculada à rede de serviços, de forma a garantir atenção integral aos indivíduos 

e famílias, assegurando a referência e contra-referência para clínicas e serviços de 

maior complexidade, sempre que o estado de saúde da pessoa assim exigir. 

Territorialização e cadastramento da clientela: a USF trabalha com 

território de abrangência definido e é responsável pelo cadastramento e 

acompanhamento da população vinculada (adstrita) a essa área. Recomenda-se que 

uma equipe seja responsável por, no máximo, 4.500 pessoas. 

Equipe multiprofissional: cada equipe do PSF é composta, no 

mínimo, por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a 

seis ACS. Outros profissionais – a exemplo de dentistas, assistentes sociais e 

psicólogos - poderão ser incorporados às equipes ou formar equipes de apoio, de 



 8

acordo com as necessidades e possibilidades locais. A USF pode atuar com uma ou 

mais equipes, dependendo da concentração de famílias no território sob sua 

responsabilidade. 

Funcionando adequadamente, as unidades básicas do programa são 

capazes de resolver 85% dos problemas de saúde em sua comunidade, prestando um 

atendimento de bom nível, prevenindo doenças, evitando internações desnecessárias 

e melhorando a qualidade de vida da população (BRASIL, 2004). 

A estratégia do PSF prioriza as ações de prevenção, promoção e 

recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e contínua. O atendimento é 

prestado na unidade básica de saúde ou no domicílio, pelos profissionais (médicos, 

enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde) que 

compõem as equipes de Saúde da Família. Assim, esses profissionais e a população 

acompanhada criam vínculos de co-responsabilidade, o que facilita a identificação e 

o atendimento aos problemas de saúde da comunidade (BRASIL, 2004) 

 

1.1.1 Promoção da Saúde 

 

Promover a saúde é algo distinto de prevenir as doenças e tratá-las. A 

clássica divisão entre as três principais estratégias para intervir no processo saúde-

doença inclui a promoção da saúde, a prevenção de doenças, acidentes e violências e 

seus fatores de risco, e o tratamento/reabilitação das mesmas (BUSS, 2002). 
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Sutherland e Fulton (1992) apontam que as diversas conceituações 

disponíveis, assim como a prática da promoção da saúde, podem ser reunidas em 

dois grandes grupos:  

No primeiro, a promoção da saúde está dirigida ao indivíduo, consiste 

em atividades direcionadas à transformação dos seus comportamentos, centralizadas 

nos seus estilos de vida, limitando-se a intervir no ambiente familiar e, no máximo, 

no ambiente das “culturas” da comunidade em que se encontram. No segundo, as 

atividades estariam mais voltadas ao coletivo de indivíduos e ao ambiente físico 

(natural e construído), social, político, econômico e cultural, entretanto, essas ações 

somente são possíveis  através da implantação de políticas públicas intersetoriais e de 

ambientes favoráveis ao desenvolvimento da saúde, bem como do reforço da 

capacidade de ação dos indivíduos e da comunidade em prol da sua saúde 

(SUTHERLAND; FULTON, 1992). 

Relativamente às conceituações comentadas, Buss (2002) analisa que 

o espaço da família é fundamental para a implementação das ações de promoção da 

saúde no seu componente estilo de vida, e ainda observa que:  

“De fato, é na família que se constituem 

muitos dos comportamentos e hábitos de vida 

favoráveis ou nocivos para a saúde. Padrão alimentar, 

higiene pessoal, uso de tabaco e álcool, hábito de 

exercício físico, comportamento sexual, padrão nas 

relações interpessoais, enfrentamento de situações 

estressantes, entre outras, são algumas das condutas 

geralmente construídas no núcleo familiar inicial e 
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levadas para quase toda a vida, reproduzindo-se 

muitas vezes de forma inalterada em sucessivas 

gerações”. 

No Brasil, o modelo de atenção voltado para a Saúde da Família tem 

contribuído para mudanças positivas na relação entre os profissionais de saúde e a 

população, na estruturação dos serviços de saúde e no padrão de assistência à saúde 

oferecida à população pelo sistema público de saúde (BRASIL, 2000). No caso do 

Programa de Saúde da Família (BRASIL, 2001a) está bem estabelecida a proposta de 

realização do diagnóstico da situação da saúde de forma compartilhada entre 

profissionais do próprio programa e a comunidade. Seja a situação da saúde da 

família e dos indivíduos, seja dos principais determinantes extra familiares ou, 

mesmo, externos ao setor saúde. 

Nos últimos anos, o Ministério da Saúde empreendeu inúmeros 

esforços quanto à promoção da saúde, que foram implementados por diversas 

instâncias, não necessariamente reunidos em um único programa ou divisão, 

procurando, também, mobilizar a sociedade civil e outros setores governamentais. 

Dentre as ações desenvolvidas podemos citar, entre outras, o incentivo ao 

aleitamento materno; a promoção da alimentação saudável; o combate aos fatores de 

risco no âmbito social, dos acidentes e da violência, inclusive contra a mulher 

(BUSS, 2002). 

Outro bom exemplo a ser comentado é o Agita Brasil, uma  iniciativa 

que visa reduzir o sedentarismo, cuja prevalência vem aumentando, ao longo dos 

anos, e possui enorme efeito deletério à saúde. Estudos recentes mostraram que 
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quase 70% dos brasileiros poderiam ser categorizados como sedentários, mesmo na 

infância e adolescência (BUSS, 2002) 

Devido à enorme prevalência de sedentarismo e conseqüentes 

prejuízos à saúde, o fomento da atividade física torna-se uma ação importante de 

promoção da saúde, no nível individual. Tal importância pode ser aquilatada pela 

decretação, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), da promoção da atividade 

física como tema do Dia Mundial da Saúde de 2002. Uma maneira de promover um 

estilo de vida mais saudável, consiste na atividade física em grupo, pois, através do 

convívio social, torna-se fator de estímulo e ainda pode ser facilmente fomentada no 

âmbito das ações do PSF. 

 

1.1.2 O Programa de Saúde da Família em Ribeirão Preto 

 

Atualmente, Ribeirão Preto conta com 5 Núcleos de Saúde da 

Família, ligados à Universidade de São Paulo, estando quatro (I, III, IV, V) deles 

situados no Distrito Oeste (Sumarezinho).  

O primeiro Núcleo de Saúde da Família, está em funcionamento desde 

fevereiro de 1999, e registra 911 famílias (3.153 pessoas) cadastradas. O segundo 

Núcleo, começou a funcionar em fevereiro de 2000 e atende a população da Vila 

Tibério. Os Núcleos III, IV e V foram inaugurados em abril de 2001, e atualmente 

atendem 846 famílias e 2.841 pessoas, 789 famílias e 2.982 pessoas e 767 famílias e 

3.068 pessoas, respectivamente.  
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Figura 1. Município de Ribeirão Preto - Distritos de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Núcleos de Saúde da Família             UBDS: Unidade Secundária 

Famílias atendidas: 3.313 
População atendida: 12.044 
População alvo: 120.000 

Área com PSF sob 
responsabilidade da 
USP 

Distrito Oeste: 
120.000 
habitantes 



 13

1.2 Atividade Física na Promoção da Saúde 

 

Décadas de pesquisa indicam que a atividade física é um importante 

comportamento para a promoção da saúde e prevenção de doenças (EYLER et al., 

1999). 

O efeito benéfico da atividade física regular na saúde tem sido 

demonstrado repetidamente (FORD et al., 1991). 

Estudos epidemiológicos têm demonstrado efeito protetor da atividade 

física sobre o risco de diversas doenças crônicas, incluindo doenças cardiovasculares 

(PAFFEBARGER et al., 1986; PATE et al., 1995; POWELL; THOMPSON; 

CASPERSEN, 1987), hipertensão (ACSM, 1993; BLAIR et al., 1984), diabetes 

melitus não insulino dependente (HELMRICH, 1991; MANSON et al., 1992), 

osteoporose (CUMMINGS  et al., 1985; MANSON et al., 1992; MARCUS et al., 

1992) câncer de cólon, ansiedade e depressão (KING et al., 1989; PATE et al., 1995; 

TAYLOR et al., 1985), além de promover melhora no perfil lipídico, composição 

corporal, densidade óssea (EVANS, 1996), tolerância à glicose e sensibilidade 

insulínica e resposta imune (PATE et al., 1995). 

Critérios epidemiológicos podem ser adotados para uma associação 

positiva entre atividade física e doença arterial coronariana (DAC). Os seguintes 

princípios de causalidade são encontrados: Consistência - a associação entre 

inatividade física e DAC é observada em diferentes locais e populações, entre as 

quais estudos bem delineados mostram forte relação. Eficácia - o risco relativo entre 

DAC e inatividade física é da ordem de 1.5 para 2.4, comparado com aquele 

observado por hipercolesterolemia, hipertensão e fumo. Seqüência Temporal - a 
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inatividade física antecipa o diagnóstico de DAC. Dose-resposta - a maioria dos 

estudos demonstram que o risco de DAC aumenta à medida que o nível de atividade 

física diminui. Plausibilidade e Coerência - a atividade física reduz o risco de DAC 

através de vários mecanismos fisiológicos e metabólicos, incluindo o potencial para 

aumentar o HDL colesterol, reduzir os níveis de triglicérides e a pressão sangüínea; 

reduzir o risco de trombose aguda, melhorar a tolerância à glicose e sensibilidade 

insulínica; e reduzir a sensibilidade do miocárdio aos efeitos das catecolaminas, 

reduzindo o risco de arritmias ventriculares (PATE et al., 1995). 

A redução da atividade física ocasionada pela automação e 

modificações no ambiente de trabalho, assim como o decréscimo do tempo destinado 

ao lazer, tornou-se cada vez mais evidente a partir da década de 1970 (POWEL; 

PAFFENBARGER, 1985). Desde então, a diminuição na prática de exercícios físicos 

passou a ser considerada como um importante fator de risco para o desenvolvimento 

de doenças crônicas não transmissíveis e para o aumento do peso (PATE et al., 

1995). A prática regular de atividade física, além de contribuir para a redução da 

morbi-mortalidade por essas patologias, está associada a outros benefícios, como o 

aumento na densidade óssea, e a conseqüente diminuição das fraturas por 

osteoporose (EVANS, 1996; POOLS et al., 1998), o aumento na auto-estima e 

redução da depressão e do isolamento social (GAUVIN; SPENCE, 1996; KING et 

al., 1989). 

Segundo Pate et al. (1995), quase um quarto dos adultos norte-

americanos é completamente sedentário e mais da metade não se exercita 

regularmente. 
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Recentemente Vuori (2001) revelou que o sedentarismo atinge tanto 

os países desenvolvidos como em desenvolvimento, afetando, aproximadamente, 

57% da população européia. No entanto, quando a prevalência de sedentarismo em 

cada país do citado continente foi analisada separadamente, importantes diferenças 

foram observadas. Os menores índices de sedentarismo são encontrados na Suécia, 

Finlândia e Irlanda com uma variação de 32% a 35% nesses países, sendo 

encontrados valores médios de 48% a 63% na Inglaterra, Alemanha e França, 

semelhantes aos países das Américas, e atingindo os altíssimos índices de 67% na 

Bélgica e 83% em Portugal. 

Na Colômbia, um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde 

em 2000, indicou uma prevalência de sedentarismo de 57%. Contudo, Gámez et al. 

(2000) apresentou dados da cidade de Bogotá, onde 1360 indivíduos, de ambos os 

sexos maiores de 18 anos de idade, entrevistados no domicílio, indicaram que 63% 

eram regularmente ativos, 33% irregularmente ativos e 4% sedentários. 

Um estudo epidemiológico, realizado, na cidade de São Paulo, por 

Mello, Fernandez e Tufik (2000), revelou que 1/3 da população realiza algum tipo de 

atividade física. Esse estudo revelou, ainda,  que os homens são fisicamente mais 

ativos quando comparados às mulheres e que as categorias sociais mais altas são 

fisicamente mais ativas que as classes sociais mais baixas.  

Estima-se que pequenos aumentos de atividade física em populações 

sedentárias teriam um impacto maior na redução das doenças crônicas do que a 

redução do tabagismo (U. S. PREVENTIVE SERVICE TASK FORCE, 1996).  

Fatores de risco como o sedentarismo, o tabagismo e a alimentação 

inadequada, diretamente relacionados ao estilo de vida, são responsáveis por mais de 
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50% do risco total de desenvolver algum tipo de doença crônica, mostrando-se, nessa 

relação causal, mais decisivos que a combinação de fatores genéticos e ambientais 

(BRASIL, 2002). 

Dentre os fatores de risco, é possível observar que o sedentarismo 

mostra-se como fator de maior prevalência na população, independentemente do 

sexo (BRASIL, 2002). Portanto, fica evidente a importância de se adotar um estilo de 

vida ativa que, de alguma forma, pode também ajudar a controlar e a diminuir os 

outros fatores de risco.  

 

 

1.2.1 Políticas Públicas de Saúde em Atividade Física 

 

 

 “Existem duas fontes onde podem ser obtidas 

informações no campo da saúde: os estabelecimentos 

onde as pessoas vão buscar assistência médica, e a 

própria comunidade. Um levantamento de condições 

de saúde por entrevistas domiciliares é um método 

largamente empregado, tanto para a investigação 

epidemiológica exclusiva quanto para o levantamento 

contínuo das considerações da saúde da comunidade.” 

(CAVALHEIRO, 1981). 

Poucos países têm incluído nos levantamentos epidemiológicos o 

tema da atividade física, a qual não tem sido pesquisada adequadamente em todos os 
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seguimentos da população. Poucos dados são disponíveis em relação à atividade 

física e a população de baixo nível socioeconômico (STEPHENS; JACOBS 

JÚNIOR; WHITE, 1985). 

Em virtude da economia direta que poderíamos alcançar com o 

combate ao sedentarismo, o melhor investimento que a saúde pública pode fazer é 

pesquisar e avaliar o envolvimento da população com a atividade física e elaborar 

programas de atividade física. Em 2000, o CENTER OF DISEASE CONTROL 

(CDC) revelou que, no mundo inteiro, mais de 2 milhões de mortes são atribuídas à 

inatividade física. 

A inatividade física não só está relacionada com doenças e morte, mas 

também com o alto custo econômico à sociedade. Em 1995 os Estados Unidos 

gastaram 24 bilhões de dólares (9,4% dos gastos totais com saúde) só com o 

sedentarismo. Com isso, podemos observar que, com o aumento do nível de 

atividade física da população, pode-se contribuir indiretamente para ganhos em 

outros setores vitais do desenvolvimento humano e o progresso econômico 

(MATSUDO, S. et al., 2001). 

O primeiro resumo publicado pelo Surgeon General’s Report on 

Physical Activity and Health salientou os benefícios da atividade física e enfatizou a 

necessidade de mais pesquisas, intervenções, e políticas para promover um aumento 

nos níveis de atividade física na população (EYLER et al., 1999). 

Informações confiáveis sobre a atividade física na população são 

fundamentais para o desenvolvimento, implementação e avaliação de políticas 

públicas de saúde para promover atividade física para a população (DOMÍNGUEZ-

BERJÓN  et al., 1999). 
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Para otimizar os programas de intervenção da saúde pública, são 

necessários dados qualitativos e quantitativos mais detalhados para analisar as 

diferenças entre os padrões de atividade física de vários subgrupos populacionais 

(FORD et al., 1991). 

Departamentos de saúde locais e estaduais, de transporte público e 

planejamento, parques e associações recreacionais, conselhos locais e estaduais de 

aptidão física, grupos ambientais, e indústria de esportes e recreação têm interesses 

que coincidem com a meta da saúde pública para tornar nossa sociedade mais ativa. 

(PATE et al., 1995). 

Esforços especiais devem ser requeridos para atingir grupos 

populacionais nos quais o sedentarismo é particularmente prevalente. Esses grupos 

incluem pessoas desprivilegiadas sócio-economicamente, de menor nível 

educacional, com incapacidades físicas e idosos (PATE et al., 1995). 

As organizações de saúde e instituições educacionais, provedores dos 

serviços de saúde, da comunidade e do indivíduo, devem implementar, também 

estratégias efetivas para promover a adoção de estilos de vida fisicamente ativos 

(PATE et al., 1995) 

Diante dessas constatações, a Organização Mundial de Saúde 

estabeleceu como tema prioritário, para o ano de 2002, a construção de políticas 

públicas que coloquem em relevância a importância da atividade física para uma vida 

mais saudável, orientando para que em todo o mundo sejam desenvolvidos eventos 

que estimulem a prática de atividade física regular, divulgando os efeitos benéficos 

para a saúde das populações, mesmo em condições especiais e diversas como em 
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casos de doenças cardíacas, problemas mentais e dependência dos idosos. (Brasil, 

2002). 

 

 

1.2.2 Maneiras de Quantificar Atividade Física 

 

Mais de 30 técnicas diferentes têm sido utilizadas para estimar a 

atividade física e o gasto energético (MELANSON; FREEDSON, 1996). Alguns 

autores relatam a existência de mais de 50 técnicas diferentes (AINSWORTH; 

MONTOYE; LEON, 1994). Devido à complexidade e subjetividade que a atividade 

física apresenta, esses métodos medem diferentes aspectos da atividade física (REIS; 

PETROSKI; LOPES, 2000). 

De um modo geral, os instrumentos de medida podem ser 

classificados em dois grandes grupos: a) aqueles que utilizam as informações dadas 

pelos sujeitos (questionários, entrevistas e diários) e aqueles que utilizam marcadores 

fisiológicos ou sensores de movimento para a mensuração direta de atividades em 

determinado período de tempo (REIS; PETROSKI; LOPES, 2000). 

A escolha de um ou outro método de mensuração da atividade física 

está relacionada com o número de indivíduos a serem analisados, o custo e a inclusão 

de diferentes idades (MATSUDO, S. et al., 2001). 

Apesar da variedade de instrumentos encontrados, alguns fatores 

devem ser considerados para a avaliação de qualquer método empregado: a) 

validade, b) fidedignidade, c) custo e d) aceitabilidade ou não-reatividade 

(SCHOELLER; RACETTE, 1990). 
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De acordo com Dishman e Sunhard (1994), a fidedignidade, a 

validade das medidas físicas realizadas e a não interferência nos padrões habituais de 

comportamento são requerimentos mínimos para um instrumento de coleta de 

informações sobre atividades físicas. 

Nahas (1996) observa que os instrumentos são construídos e validados 

em determinadas populações com características próprias de sexo, idade, etnia e 

nível social e isso dificulta a aplicação em populações com outras particularidades. 

Essa dificuldade deve-se, também, ao fato de não existir um 

instrumento que seja considerado padrão para a validação e conseqüente construção 

de outros instrumentos. Nahas (1996) acredita que o ideal seria dispor de 

instrumentos que atendessem às características desejadas e que a escolha devesse 

atender à forma de atividade física em questão, à adequação do instrumento ao grupo 

populacional em estudo, à praticabilidade, especialmente quanto ao custo relativo de 

determinada medida. 

 

 

1.2.2.1 Métodos que Utilizam Informações Dadas pelos Sujeitos 

 

Quando a preocupação é alcançar grandes grupos populacionais, 

instrumentos de precisão, fácil aplicação e de baixo custo são fundamentais 

(PARDINI et al., 2001). 

Também conhecido como survey ou levantamento, esse método 

envolve instrumentos na forma de questionários, entrevistas e diários de atividade. 

Sendo a ferramenta mais comumente empregada, em estudos epidemiológicos de 
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larga escala (MELANSON; FREEDSON, 1996; KRISKA; CASPERSEN, 1997), 

para medir a atividade física, varia em sua complexidade da forma auto-

administrada, às questões com itens simples, até a entrevista (REIS; PETROSKI; 

LOPES, 2000). 

O uso de questionários para quantificar atividade física tem sido a 

maneira mais prática e mais utilizada em estudos epidemiológicos sobre a taxa de 

realização de atividade física de uma dada população, mesmo tendo-se em 

consideração que esse método pode apresentar deficiências referentes a tipos de 

perguntas e manipulação involuntária das respostas (MELLO; FERNANDEZ; 

TUFIK, 2000). 

Vários são os componentes da atividade física diária e medi-la não é 

uma tarefa fácil. Muitos questionários (KRISKA; CARPERSEN, 1997) e 

equipamentos (KRISKA, 2000) foram desenvolvidos e validados, mas a sua 

utilização depende muito do que se pretende associar à atividade física. 

De uma maneira geral os questionários requerem aos respondentes 

que recordem suas atividades ao longo de um período em particular; podem ser 

administrados por um entrevistador ou por telefone, ou ainda auto-administrados; os 

respondentes podem ser solicitados a recordar atividades de lazer, apenas, ou 

atividades de trabalho e de lazer; e podem também perguntar sobre a descrição de 

atividades bem detalhadas, como freqüência, duração e intensidade a cada hora, ou 

apenas menos detalhada, como a participação em classes mais amplas de atividades 

(SALLIS; OWEN, 19991 apud REIS; PETROSKI; LOPES, 2000) 

                                                 
1 Sallis, J. F.; Owen, N. Physical Activity & Behavioral Medicine. London, UK: Sage, 1999. 
 



 22

O questionário oferece dados sobre duração da atividade, freqüência, 

intensidade e tipo de atividade, o que permite uma estimativa do gasto calórico total, 

e acaba facilitando, também, a classificação das atividades como leves, moderadas e 

vigorosas (PARDINI et al., 2001). 

Os registros ou diários de gasto energético para as atividades 

rotineiras, também são excelentes para serem utilizados em estudos que dispõem de 

pouco apoio financeiro, porém necessitam de maior especificidade e detalhes para 

serem completados, pois são respondidos em períodos e não em um só momento, o 

que faz com que o indivíduo dedique maior disponibilidade para o estudo. Muitas 

vezes, porém, isso pode ocasionar uma limitação do instrumento, porque alguns 

podem acabar respondendo de forma não real por não cumprirem os horários para 

preenchimento do registro (PARDINI et al., 2001). 

Os diários podem detalhar toda a atividade física realizada num 

período de tempo que é usualmente curto, de 1 a 3 dias. Devido ao curto intervalo de 

tempo investigado, os diários podem não representar o padrão de atividade física de 

longo tempo e também apresentam a desvantagem de exigir um maior esforço do 

participante no seu preenchimento, assim como uma maior reatividade, ou 

modificação do padrão de atividade física durante o período de investigação (U. S. 

Department of Health and Human Services, 19962 apud REIS; PETROSKI; LOPES, 

2000) 

Bouchard et al. criaram um registro de gasto energético, em que se 

completa uma planilha com valores referentes às atividades exercidas, que se 

classifica, a cada 15 minutos (MATSUDO, S. et al., 2001). 
                                                 
2 US Department of Health and Human Services. Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General. Atlanta, 
GA: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, The 
President,s Council on Physical Fitness and Sports, 1996. 
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Os levantamentos recordatórios têm uma menor influência no 

comportamento, embora possa haver alguma dificuldade em recordar a atividade, 

especialmente em idosos e crianças até 10 anos (SALLIS; OWEN, 1999 apud REIS; 

PETROSKI; LOPES, 2000). Apresentam como principais vantagens: a) uma grande 

quantidade de informações em relação ao tempo e custo envolvido; b) facilidade de 

administração; c) não-reatividade; e d) em geral não oferece dificuldade para 

preencher (HENSLEY et al., 19933 apud REIS; PETROSKI; LOPES, 2000) e e) 

acuracidade (KRISKA; CASPERSEN, 1997). 

Todavia, esses métodos não oferecem estimativas tão precisas de 

gasto energético quanto os métodos diretos, como a calorimetria. Embora possua 

uma vantagem especialmente quanto ao custo e abrangência dos estudos, existem 

algumas desvantagens no emprego de levantamentos (REIS; PETROSKI; LOPES, 

2000). HENSLEY et al., (1993 apud REIS; PETROSKI; LOPES, 2000) consideram 

que uma desvantagem desse método é que o instrumento empregado pode não 

identificar todos os comportamentos de atividade física, o que pode levar a uma 

dificuldade em classificar os hábitos de atividade física. 

Apesar de terem sido construídos vários instrumentos para quantificar 

atividade física, nenhum desses instrumentos mede a freqüência, duração e 

intensidade de todos os tipos de atividade física durante toda a história do indivíduo 

(FRIEDENREICH et al., 1998). 

Embora haja diferenças no tempo, foco, construção e apresentação, a 

maioria dos questionários tem encontrado correlação significativa com variáveis 

fisiológicas (KRISKA et al., 1990). 

                                                 
3 Hensley L. D.; Ainsworth, B. E.; Ansorge, C. J. Assessment of physical activity – professional accountability in promoting 
active lifestyles. JOPERD, january, p 56-64, 1993. 
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Outra dificuldade em definir o nível de atividade física, é a falta de 

critérios para classificar indiretamente o estado de condicionamento físico. 

FORD et al. (1991) utilizaram o índice recomendado por 

Paffenbarger, que considera sedentários aqueles que têm um gasto energético inferior 

a 2.000 Kcal/semana em atividades de lazer. 

Vuori (2001) definiu como critério a porcentagem de indivíduos que 

realizam menos de 3 horas por semana de atividade física recreacional. 

Mello, Fernandez e Tufik (2000) consideram sedentários aqueles 

indivíduos que relatam não realizar nenhum tipo de atividade física. 

Gámez et al. (2000) classificaram como regularmente ativos (aqueles 

que relataram atividade física de qualquer intensidade, 4 ou mais vezes por semana e 

mais de 30 minutos por sessão), irregularmente ativos (atividades de qualquer 

intensidade e menos de 4 vezes por semana) e sedentários (não relataram nenhum 

tipo de atividade física). 

Matsudo et al. (2002), comparando dados de 1999 e 2002 do 

Programa Agita São Paulo, consideraram como fisicamente ativos (ou regularmente 

ativos) aqueles que realizam atividade física moderada pelo menos 5 vezes por 

semana, 30 minutos por sessão ou 150 minutos totais de atividade física ou que 

realiza atividade física vigorosa pelo menos 3 vezes por semana e 20 minutos por 

sessão; como irregularmente ativos aqueles que realizam qualquer atividade física 

em níveis menores do que estes e sedentários os indivíduos que não realizam nenhum 

tipo de atividade física durante a semana. 

Nos estudos apresentados, os índices de prevalência de sedentarismo 

variaram conforme o critério utilizado. Apesar das diferentes metodologias 
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empregadas nesses tipos de levantamentos, foi verificada uma alta prevalência, 

generalizada, mostrando a urgência de desenvolver ações e políticas de saúde pública 

como maneira de minimizar o impacto deletério na saúde da população. 

 

 

1.2.3 Atividade Física de Lazer 

 

Apesar de sua relevância para a manutenção da saúde e qualidade de 

vida, tem-se observado, em diversos países, uma redução na prática de atividade 

física durante o tempo de lazer. Nos Estados Unidos, nos últimos dez anos, diversos 

inquéritos indicam que cerca de 23% a 40% da população adulta não praticam 

atividades físicas de lazer (TROIANO; MACERA; BALLARD-BARBASH, 2001). 

No Brasil, não existem estudos de abrangência nacional que tenham 

investigado o nível de Atividade Física de Lazer (AFL) na população (SALLES-

COSTA et al., 2003). Gomes, Siqueira e Sichieri (2001) realizaram um inquérito 

domiciliar no município do Rio de Janeiro. Foi observado que cerca de 60% dos 

homens e 78% das mulheres estudados não realizavam nenhum tipo de atividade 

física no tempo de lazer. 

Paffenbarger Júnior e Lee (1996), após longa e cuidadosa revisão 

sobre o tema atividade física e aptidão para a saúde e longevidade, concluem, sobre a 

forma de utilização do tempo livre, que o estilo de vida ativo pode contribuir para a 

diminuição do risco de doenças cardiovasculares e melhor qualidade de vida. 

Entretanto, apresentam extenso número de investigações que buscam definir o 

volume, a intensidade e a freqüência dos exercícios físicos necessários para obter tais 
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benefícios, embora exista relativo consenso em se apontar as atividades moderadas 

como mais adequadas, não conseguem dimensionar a quantidade necessária. 

Reconhecem, também, que a pessoa fisicamente ativa difere das sedentárias por 

vários preditores de doenças crônicas: elas fumam menos, têm dietas mais saudáveis, 

entre outros, o que dificulta estabelecer relação entre exposição e efeito. 

Tem-se correlacionado a prática de AFL a fatores sócio-demográficos, 

como renda, idade, escolaridade e sexo (LINDSRÖM; HANSON; ÖSTERGREN, 

2001). Em geral, quanto maior o poder aquisitivo e a escolaridade de um indivíduo, 

maior será a sua chance de praticar atividades físicas no seu tempo destinado ao lazer 

(TROIANO; MACERA; BALLARD-BARBASH, 2001). 

Observa-se, também, que os padrões de AFL diferem entre homens e 

mulheres, fato que pode ser, pelo menos parcialmente, explicado por outras 

características sócio-demográficas (BENNET, 19984 apud SALLES-COSTA et al., 

2003). Em geral, existe uma tendência de as mulheres praticarem menos a AFL 

quando comparadas aos homens (MANIOS; KAFATOS; CODRINGTON, 1999), 

sendo esse comportamento observado já na infância e na adolescência (GARCIA et 

al., 1998). 

No Brasil, resultados semelhantes também têm sido descritos 

(OLIVEIRA, 20005 apud SALLES-COSTA et al., 2003), no entanto ainda são pouco 

conhecidos os fatores associados a essa menor participação das mulheres em 

atividades físicas no seu tempo de lazer (SALLES-COSTA et al., 2003). 

 

                                                 
4 BENNETT, K. M.  Customary physical activity and gender as precursors for late life personal disturbance.  British Journal 
of Clinical Psychology, v.37, p.189-97, 1998. 
 
5 OLIVEIRA, C. C. M.  Atividade física de lazer e sua associação com variáveis demográficas e outros hábitos relacionados à 
saúde em funcionários de banco estatal. Dissertação de mestrado, Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação 
Oswaldo Cruz, 2000. 
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1.3 Idade 

 

1.3.1 Diminuição da Prática de Atividade Física com o 

Envelhecimento 

 

O processo de envelhecimento natural causa alterações fisiológicas, 

psicológicas e emocionais ao ser humano. Essas alterações podem ser intensificadas 

pela inatividade física, dieta desbalanceada, fumo, álcool,  etc. Dentre esses fatores, a 

inatividade física ou sedentarismo vem-se destacando como sendo um dos que mais 

influenciam no processo de degeneração das capacidades físicas e diminuição da 

qualidade de vida no idoso. 

Vários autores (BRASIL, 2002; CRESPO et al., 2000; MELLO; 

FERNANDEZ; TUFIK et al., 2000) têm correlacionado a prática de atividade física 

com a idade, indicando que com o aumento da idade há uma diminuição na adesão a 

programas de atividades físicas. 

Em 1996 o Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) 

revelou que a participação em atividades físicas, de adultos dos Estados Unidos, 

diminui à medida que aumenta a idade, de 19,7% na faixa etária de 18 a 29 anos para 

36,9% nos indivíduos com 75 anos ou mais, passando pelos valores de 25,6%, 32,5% 

e 32,1% entre adultos de 30 a 44 anos, 45 a 64 anos e 65 a 74 anos, respectivamente 

(PRATT; MACERA; BLANTON, 1999). 

Resultados semelhantes foram observados por Pate et al., (1995), cuja 

proporção de adultos que reportaram estar sedentários no último mês, de acordo com 

a idade foi de 23,77% (18 a 34 anos), 29,5% (35 a 54 anos) e 38% (≥ 55 anos). 
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Considerando o efeito do aumento da idade em relação ao 

sedentarismo, em algumas capitais de países da América (Argentina, Cuba, México, 

Uruguai, Chile e Brasil), os menores índices foram encontrados na população da 

Cidade do México com uma prevalência de 57% no sexo masculino e 76% no sexo 

feminino, em Buenos Aires foram encontrados os altíssimos índices de 87% e 84%, 

respectivamente (MULTI-CENTER..., 2000). Neste mesmo levantamento os dados 

da cidade de São Paulo indicaram prevalência de inatividade física em 76% das 

mulheres e 70% dos homens. 

Recentes dados levantados pelo Programa Agita São Paulo em 2000, 

sugerem que há um decréscimo na participação em atividades físicas vigorosas nos 

indivíduos maiores de 50 anos de idade (MATSUDO, V. et al., 2001). 

Stephens (1986) ainda relata que, em estudo realizado no Canadá, 

58% dos adultos acima de 20 anos de idade foram considerados sedentários e 17% 

pouco ativos. Vinte e cinco por cento se exercitavam regularmente e, desses, os 

homens eram 7% mais ativos que as mulheres. Esse estudo ainda mostrou que a 

atividade física é mais freqüente entre os mais jovens, seguida de um progressivo 

declínio e subseqüente aumento aos 50 anos de idade. 

Os diagnósticos populacionais realizados no Chile e Peru demonstram 

uma variação importante da inatividade física naqueles países de acordo com a idade 

cronológica, variando na faixa etária dos 19-29 anos de 78,1% (Peru) a 89,5% 

(Chile), aumentando para 84,2% e 93,2%, respectivamente na faixa etária de 30-44 

anos, sendo que nos maiores de 45 anos os valores de prevalência da inatividade 

física atingiram 92,3% no Peru e 95,6% no Chile (CHILE, 2000; PERU, 2000). 
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Em um levantamento realizado em Barcelona, no ano de 1992, 

(DOMINGUEZ-BERJÓN et al., 1999) os padrões de atividade física, relacionados a 

idade, sexo e algum grau de obesidade, foram considerados similares para os níveis 

leve e moderado e/ou intenso de atividade física. Esse estudo revelou que a 

prevalência de atividade física era menor entre as mulheres, diminuía com a idade 

em ambos os sexos e geralmente era menor entre as pessoas com algum grau de 

obesidade.  

 

 

1.3.2 Envelhecimento e Alterações na Composição Corporal 

 

O processo de envelhecimento promove mudanças nas dimensões 

corporais, principalmente na estatura, no peso (MATSUDO; BARROS NETO; 

MATSUDO, 2002)  e na composição corporal (EVANS, 1996; MATSUDO, 

BARROS NETO; MATSUDO, 2002). Apesar do alto componente genético na 

determinação do peso e da estatura dos indivíduos, outros fatores, como a dieta, a 

atividade física, fatores psico-sociais e doença, entre outros, estão envolvidos nas 

alterações desses dois componentes, durante o envelhecimento (MATSUDO; 

BARROS NETO; MATSUDO, 2002). 

Com as mudanças no peso e na estatura, o índice de massa corporal 

(IMC) também se modifica, com o transcorrer dos anos. A importância do IMC no 

processo de envelhecimento deve-se a que valores, acima da normalidade, 

(VISSCHER et al., 2000) estão relacionados ao incremento da mortalidade por 

doenças cardiovasculares e diabetes, enquanto que índices abaixo desses valores 
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estão relacionados ao aumento da mortalidade por câncer, doenças respiratórias e 

infecciosas. 

Também parece existir, com o avanço da idade, uma redistribuição da 

gordura corporal dos membros para o tronco (GOING et al., 1995), e um aumento da 

gordura da região superior do corpo em relação à inferior, quando determinada pelas 

circunferências da cintura e do quadril. 

Estimativas de vários estudos têm indicado que, após a 3ª década de 

vida, a gordura corporal aumenta e continua a aumentar paulatinamente até a 8ª 

década (BLAIR, 1989; HELMIRICH, 1991). NOVAK (1972) relata que, entre os 18 

e 85 anos de vida, há um aumento na gordura corporal de 18% a 36% em homens e 

de 33% a 44% em mulheres. 

Fato evidenciado por Guo et al. (1999), que revelaram, em sua 

pesquisa, que no grupo feminino houve um aumento significativo no IMC relativo ao 

aumento da idade. 

Em 2002, a prevalência de obesidade na população de 20-64 anos da 

Lituânia era de 16% (GRABAUSKAS et al., 2003), indicando um aumento 

significativo (p<0.001) de 0% para 30,1% e de 2,6% para 29,7%, nas faixas etárias 

de 20-24 e 55-64 anos, para homens e mulheres, respectivamente. O sobrepeso 

também foi mais comum entre os idosos e homens com maior nível educacional, já 

as mulheres apresentaram relação inversa entre nível educacional, sobrepeso e 

obesidade. 

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, com sujeitos acima de 18 

anos, divulgou que os indivíduos na faixa etária de 18-24 anos, de ambos os sexos, 

apresentaram, significativamente, menor porcentagem de sobrepeso que os demais. 
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Nas mulheres, entre 45-64 anos, foi verificada a prevalência de 24,7%, enquanto que 

nas de 18-24 anos o índice foi de 12,9% (SHOENBORN; ADAMS; BARNES, 

2002).  

Entretanto, no estudo realizado por Matsudo, Barros Neto e Matsudo, 

(2002), com 117 mulheres, participantes de um programa de atividades físicas, na 

cidade de São Caetano do Sul, divididas em três grupos de acordo com a faixa etária 

(grupo 1: 50 a 59 anos, grupo 2: 60 a 69 anos e grupo 3: 70 a 79 anos), os maiores 

valores de IMC foram encontrados no grupo de mulheres de 50 a 59 anos. 

Desse modo, verificamos que o aumento da idade e o sedentarismo 

influenciam alterações na composição corporal. Essas alterações estão diretamente 

relacionadas ao metabolismo geral do organismo, podendo levar ao decréscimo da 

sensibilidade insulínica, intolerância à glicose, diminuição da capacidade 

cardiovascular, do gasto energético e da força muscular, acentuar a perda óssea e 

favorecer o aumento da massa adiposa. 

 

 

1.3.3 Influência da Atividade Física na Composição Corporal de 

Idosos 

 

A diminuição da massa muscular e conseqüente aumento da gordura 

corporal, provenientes do envelhecimento, assim como a diminuição da atividade 

física, provocam desordens crônicas  (incluindo hipercolesterolemia, aterosclerose, 

hiperinsulinemia, resistência insulínica, diabetes mellitus não-insulino dependente  e 
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ainda  redução da capacidade aeróbia)  podendo levar à maior incidência de doenças 

cardiovasculares (EVANS, 1996; TIMIRAS, 1994). 

De acordo com Goldberg e Elliot (2001), a atividade física é uma 

alternativa saudável para a redução do peso corporal e principalmente na redução da 

gordura corporal. O principal papel da atividade física deve ser o de aumentar o gasto 

energético acima da ingestão alimentar para que alguma gordura corporal seja 

reduzida (NAHAS, 2001).   

Hurley e Hagberg (1998) apresentaram algumas evidências de que 

tanto o treinamento aeróbio como o treinamento com pesos provocam redução dos 

estoques de gordura em homens e mulheres idosos, mesmo sem restrição calórica. 

Fiatarone-Singh (19986 apud MATSUDO; BARROS NETO; 

MATSUDO, 2002) observa:  

“É importante ressaltar que indivíduos fisicamente 

ativos apresentam geralmente menores valores de peso 

corporal, IMC, porcentagem de gordura corporal e 

relação cintura/quadril do que indivíduos sedentários, 

o que pode ser explicado por alterações no balanço 

energético, ao longo dos anos, em função do 

incremento do nível de atividade física”. 

Schwartz et al. (1991) compararam a perda de gordura intra-

abdominal frente ao exercício aeróbio em homens idosos e jovens. Depois do período 

de treinamento, os homens idosos apresentaram uma quantidade duas vezes maior de 

gordura do que os jovens. Os mesmos autores revelam ainda, que nos idosos foi 

                                                 
6 FIATARONE-SINGH, M. A. Body composition and weigth control in older adults. In: LAMB, D. R.; MURRAY, R.  
Perspectives in exercise science and sports medicine: exercise, nutrition and weight control. Carmel: Cooper; 1998a.  
p.243-288.  v.11. 
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observada uma redução significativa no peso corporal, porcentagem de gordura e 

relação cintura/quadril, entretanto, só foi observada redução significativa para os 

estoques de gordura intra-abdominal nos jovens. 

Kohrt et al. (1992) também reportaram redução nos estoques de 

gordura central, em resposta ao exercício, em homens e mulheres, e Houmard et al. 

(1994) encontraram diminuição significativa na relação cintura/quadril em homens 

de meia idade e idosos submetidos a treinamento aeróbio. 

Entretanto, Guo et al. (1999) em uma pesquisa longitudinal, realizada 

com 102 homens e 108 mulheres, revelaram que, no grupo feminino não foi 

observado efeito aparente da atividade física em relação às alterações no peso 

corporal e IMC. 

Snyder et al. (1997) também não observaram alteração significativa 

na relação cintura/quadril e no IMC em 13 mulheres com sobrepeso, instruídas a se 

exercitarem 3 vezes por dia em sessões de 10 minutos, 5 vezes por semana, durante 

32 semanas.  

 

 

1.4 Fatores Antropométricos 

 

O excesso de gordura corporal tem afetado negativamente a qualidade 

de vida de muitas pessoas e sua prevalência tem aumentado de forma assustadora, 

principalmente nos países mais industrializados, sendo considerada um problema de 

saúde pública. 
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A obesidade tanto pode ser um fator de risco primário para 

coronariopatia, como pode exercer sua influência por meio de outros fatores de risco, 

como hipertensão (aumentando o risco de acidente vascular cerebral e insuficiência 

cardíaca congestiva) (McARDLE; KATCH; KATCH, 1996), diabetes, níveis 

elevados de triglicerídeos plasmáticos, geralmente em função das taxas de produção 

aumentadas de VLDLcolesterol pelo fígado, colesterol total e LDLcolesterol e 

HDLcolesterol reduzido (POLLOCK; WILMORE, 1993). 

A obesidade é também considerada como um fator de risco para 

alguns tipos de câncer e está associada com problemas articulares, cálculos biliares e 

problemas respiratórios (MAHAN; ARLIN, 1994). 

A antropometria tem sido indicada pela WORLD HEALTH 

ORGANIZATION (WHO, 1995) como método mais útil para identificar pessoas 

obesas, pois é o mais barato, não invasivo, universalmente aplicável e com boa 

aceitação pela população. Em estudos epidemiológicos, o índice mais utilizado para 

identificar o estado nutricional é o índice de massa corporal (IMC) (ABRANTES; 

LAMOUNIER; COLOSIMO, 2003). 

O diagnóstico do tipo de obesidade é verificado pelas medidas de 

circunferência da cintura e do quadril (relação cintura/quadril ou RCQ), mediante 

antropometria ou por métodos de imagem e diferenciando os tipos de obesidade pela 

distribuição regional da gordura (obesidade andróide ou central e obesidade 

ginecóide ou periférica) (BRAY, 1989). 

Quando a intenção é de avaliar a distribuição da gordura corporal, 

estudos epidemiológicos utilizam, desde a década de 1970, a RCQ, obtida pela 
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divisão da circunferência da cintura (cm) pela circunferência do quadril (cm) 

(MACHADO; SICHIERI, 2002). 

A hipertensão, a doença coronariana, os diabetes e as anormalidades 

lipídicas foram intimamente associadas ao padrão andróide da distribuição de 

gordura. O risco para o desenvolvimento dessas doenças aumenta abruptamente 

quando a relação entre cintura e quadril for superior a 1,0 para os homens e 0,8 para 

as mulheres (BJÖRNTORP, 1995).  

O aumento da adiposidade abdominal também está relacionado ao 

aumento da resistência insulínica, provoca hiperinsulinemia e apresenta maior 

associação com a morbimortalidade do que a concentração de gordura na região 

glúteo-femural (obesidade ginecóide) (FISBERG, 1995). 

Stevens et al. (1998) constataram que grandes valores de IMC foram 

associados à maior mortalidade por todas as causas e por doenças cardiovasculares, 

em homens e mulheres acima de 75 anos de idade. Huang et al. (1997) verificaram, 

também, maior prevalência de doenças cardiovasculares em homens, de 71 a 93 anos 

de idade, com valores altos de índice de massa corporal, relação cintura/quadril e 

circunferência da cintura, independentemente do nível de atividade física, hábito de 

fumar e nível de glicose sangüínea. 

A atividade física é um importante determinante do peso e da 

composição corporal. Vários estudos (DiPIETRO, 1995; LIU; SERDULA; 

WILLAMSON, 1994; ROSMOND; BJÖRNTORP, 1999) têm reportado baixos 

valores de IMC em indivíduos que relatam altos níveis de atividade física. 

Dados semelhantes foram encontrados na Finlândia (RISSANEN et 

al., 1991) onde a prevalência de sobrepeso entre indivíduos sedentários era duas 



 36

vezes maior do que naqueles fisicamente ativos. Grabauskas et al. (2003) também 

verificaram baixa prevalência de sobrepeso e obesidade em sujeitos que se 

exercitavam freqüentemente em seu tempo de lazer.  

Machado e Sichieri (2002) utilizaram dados da Pesquisa Nutrição & 

Saúde (PNS), desenvolvida entre novembro de 1995 e agosto de 1996, no município 

do Rio de Janeiro, com 2.441 indivíduos na faixa etária de 20 a 60 anos. A RCQ 

elevada foi mais prevalente em pessoas que não praticavam nenhuma atividade física 

de lazer, principalmente entre mulheres em menopausa. Han et al. (1998) também 

encontraram uma RCQ significativamente maior em indivíduos sedentários. 

Van Pelt et al. (1998) compararam mulheres sedentárias com atletas 

(corredoras) e valores encontrados na porcentagem de gordura (~50%), gordura 

corporal (~150%), circunferência da cintura (~450%), dobras cutâneas (~300-800%) 

foram consideravelmente maiores no grupo das sedentárias. 

O estado nutricional, assim como a distribuição da gordura corporal, 

têm sido correlacionados ao nível socioeconômico. Os primeiros estudos empíricos 

focalizados na relação entre a condição socioeconômica e obesidade demonstraram 

uma forte relação inversa entre as mulheres. A obesidade foi seis vezes mais 

prevalente entre as mulheres de baixo nível socioeconômico quando comparadas 

com as de maior nível (SOBAL; STUNKARD, 1989). 

Várias pesquisas realizadas nos Estados Unidos confirmaram a 

relação inversa entre a condição socioeconômica e obesidade nas mulheres. Sobal e 

Stunkard (1989) fizeram um levantamento de 30 estudos realizados nos Estados 

Unidos, onde 28 (93%) reportaram relação inversa entre nível socioeconômico e 

obesidade, nenhum deles demonstrou associação direta e somente 2 (7%) não 
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reportaram associação, sendo que em um desses estudos a amostra foi considerada 

pequena (n = 83). 

Lahti-Koski et al. (2000) relatam que as diferenças entre RCQ e o 

nível educacional são mais evidentes no sexo feminino, cujo alto nível educacional 

apresenta baixa RCQ. 

Em um estudo populacional (SUNDQUIST; JOHANSSON, 1998) 

realizado na Suécia, em 1980/81 e 1988/89, foi verificada, nos dois momentos, uma 

diminuição gradativa no IMC do sexo feminino à medida que aumentou o grau de 

escolaridade, apresentando diferença significativa (p=0,0001) entre todos os estratos. 

Entretanto, o mesmo não foi evidenciado no sexo masculino. 

Esses achados também foram encontrados em uma pesquisa realizada 

nos Estados Unidos, com sujeitos acima de 18 anos, cujos indivíduos na faixa etária 

de 18-24 anos, de ambos os sexos, apresentaram significativamente menor 

porcentagem de sobrepeso que os demais. Um menor grau de escolaridade foi 

associado à maior prevalência de sobrepeso e obesidade. Essa associação inversa 

também foi encontrada em relação à renda. Esses resultados foram mais evidentes no 

sexo feminino (SHOENBORN; ADAMS; BARNES, 2002). 

Dados semelhantes foram encontrados por Han et al. (1998) cuja 

investigação observou que mulheres com menor grau de escolaridade têm quatro 

vezes menos chance de apresentar altos valores de RCQ em relação àquelas com 

maior grau de escolaridade. 

Em contrapartida, a relação entre nível socioeconômico e obesidade 

nos países em desenvolvimento não está bem estabelecida. Esses países, 
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reconhecidamente, possuem metodologias falhas na condução de estudos dessa 

natureza (SOBAL; STUNKARD, 1989). 

Apesar das limitações metodológicas desses estudos, a relação entre 

nível socioeconômico e obesidade, em mulheres, nos países em desenvolvimento, 

incluindo o Brasil, foi tão grande quanto nos desenvolvidos, mas com resultados 

opostos. Em 91% dos estudos houve uma associação direta, nenhum apresentou 

relação inversa e somente 9% não demonstraram associação (SOBAL; STUNKARD, 

1989). 

Em Pelotas (RS), não se encontrou associação entre obesidade e renda 

familiar ou classe social, entretanto foi verificada uma associação inversa entre 

obesidade e nível de escolaridade (GIGANTE et al., 1997). 

Na Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (1989) verificou-se um 

incremento de sobrepeso/obesidade com o aumento da renda para homens, mas não 

para mulheres, a partir do terceiro quartil de renda (Sichieri et al., 1994). 

Uma pesquisa realizada no Estado do Rio de Janeiro com funcionários 

do Banco do Brasil, as proporções de excesso de peso variaram segundo quartís de 

renda sem configurar, no entanto, padrão nítido de influência da renda sobre a massa 

corporal. Quanto à escolaridade, estimou-se maior proporção de baixo peso entre os 

bancários com até segundo grau completo, enquanto proporções semelhantes de 

sobrepeso foram encontradas nos três níveis de escolaridade (ELL; CAMACHO; 

CHOR, 1999). 

Assim, podemos verificar que a relação entre nível socioeconômico e 

obesidade, em países em desenvolvimento, não está bem estabelecida, pois a mesma 

atua de maneira distinta e complexa em países com diferentes condições 
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socioeconômicas, e as diversas metodologias empregadas, assim como outras 

variáveis, podem influenciar nos resultados. 

Os procedimentos utilizados para medir a relação entre obesidade e 

status socioeconômico podem determinar a significância e força reportados no 

estudo, podendo diferir de acordo com as medidas utilizadas para classificar essas 

variáveis (SOBAL; STUNKARD, 1989). 

 

1.5 Fatores Socioeconômicos 

 

Vários estudos indicam a condição socioeconômica como um fator 

influenciador à prevalência de vários problemas relacionados à saúde, incluindo as 

doenças cardiovasculares, a obesidade e o sedentarismo. A quantidade de 

rendimentos, o nível educacional, a ocupação profissional, as desigualdades sociais, 

entre outros, são todos elementos que podem facilitar essa prevalência ou, ainda, 

dificultar o acesso aos serviços de saúde e similares, à informação ou aos exames 

necessários, os quais poderiam ajudar no combate desses problemas (PALMA, 

2000). 

“Se as condições socioeconômicas têm uma forte 

associação com a morbi-mortalidade e com a 

prevalência de fatores de risco para algumas doenças, 

pode-se acreditar que isto, também, é representativo 

para o caso da prática de atividades físicas” (PALMA, 

2000). 
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Vários indicadores têm sido utilizados para avaliar o nível 

socioeconômico, entre os quais, os mais adotados são renda e/ou nível educacional, e 

com, menor freqüência, ocupação. Alguns estudos usam apenas uma medida e outros 

compõem escalas (SOBAL; STUNKARD, 1989). 

Muitos autores (BARNES; SHOENBORN, 2003; KAPLAN; 

LYNCH, 1999) sugerem que a prática de exercícios físicos está inversamente 

relacionada às condições socioeconômicas. Apesar da sua importância na 

manutenção da saúde, a atividade física tem se reduzido muito nas sociedades 

modernas, principalmente nos grupos de menor nível socioeconômico (GOMES; 

SIQUEIRA; SICHIERI, 2001). 

Contudo, a associação entre a condição socioeconômica e atividade 

física é complexa. Em um estudo realizado na Croácia, (MISIGOJ-DURAKOVIC et 

al., 20007 apud GOMES; SIQUEIRA; SICHIERI, 2001), a prática de esportes foi 

associada ao nível educacional, mas o tempo gasto em atividade física de lazer não se 

associou à escolaridade. 

Segundo estudo realizado nos Estados Unidos e Canadá (STEPHENS, 

1985; STEPHENS, 1986), entre 1972 e 1983, os indivíduos mais jovens e aqueles de 

condição socioeconômica mais alta são mais ativos em seu tempo livre e os homens 

apresentam maior envolvimento com esportes e exercícios vigorosos.  

Dados similares foram observados em um estudo realizado na 

Austrália, com 17.053 participantes, nos quais 29% eram sedentários, e estes eram 

constituídos, na sua maioria, por indivíduos mais velhos, com menor instrução e de 

menor renda (MELLO; FERNANDEZ; TUFIK, 2000). 

                                                 
7 MISIGOJ-DURAKOVIC, M. et al.  Physical activity of urban adult population: questionary study.  Croatian Medical 
Journal, v.15, p.428-32, 2000. 
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As associações entre a prevalência de fatores de risco cardiovascular e 

variáveis sócio-demográficas foram examinadas, por Diez-Roux et al. (1999), numa 

amostra de 695 indivíduos residentes na comunidade de Harlen, na cidade de Nova 

Iorque. Dentre os demais fatores de risco, os autores observaram que os rendimentos 

e o nível educacional associavam-se inversamente à inatividade física nas mulheres, 

com significância estatística de p<0,05 e p<0,01, respectivamente. Nos homens, 

embora também houvesse encontrado uma relação inversa, os autores não 

encontraram significância estatística. 

Pate et al. (1995), encontraram resultados semelhantes num estudo 

realizado nos Estados Unidos, no ano de 1991, através de inquérito por telefone, com 

87.433 indivíduos acima de 18 anos de 47 estados diferentes e no Distrito de 

Columbia. A proporção de adultos que reportaram estar sedentários no último mês, 

de acordo com os rendimentos anuais foi: US$=14.999 (40,14%); US$15.000-

US$24.999 (32,00%); US$25.000-US$50.000 (25,43%); e US$>50.000 (18,64%). A 

proporção dos sedentários para os níveis de educação foi: segundo grau incompleto 

(48,06%); segundo grau (33,57%); e alguma formação técnica superior, pós segundo 

grau (20,16%). 

Da mesma maneira, Ford et al. (1991) realizaram um estudo, em 

Pittsburg no ano de 1986, com 574 sujeitos, entrevistados por telefone, de duas áreas 

diferentes da cidade, escolhidas através do Censo de 1980. Os valores encontrados, 

de média e mediana, para a quantidade total de tempo gasto em 4 categorias de 

atividades (lazer, caminhada, ocupacional e em casa) em toda a população de 

mulheres de baixo nível socioeconômico foram apreciavelmente mais baixos 

(p<0,0001) do que daquelas de maior nível socioeconômico. Esses resultados foram 
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significativos não somente para quantidade total de atividade, como para as demais 

categorias, exceto caminhada. 

Os dados da prevalência do sedentarismo nas Américas, em especial 

na América Latina, são menos claros, pois não temos levantamentos tão específicos e 

com metodologias similares e/ou adequadas. Os levantamentos feitos por alguns 

países, geralmente em pesquisas ligadas a saúde pública, indicam dados que variam 

de país a país e de acordo com o nível socioeconômico (MATSUDO, S. et al., 2002). 

Levando em consideração o nível socioeconômico, as escassas 

informações na América Latina indicam que a atividade física recreacional variou de 

3% no Chile a 7,2% no Peru, no nível socioeconômico baixo, a 13% e 17% 

respectivamente no alto nível socioeconômico (CHILE, 2000; PERU, 2000). 

Gomes, Siqueira e Sichieri (2001) apresentam dados similares 

encontrados no Brasil, em moradores do Rio de Janeiro, nos quais, quanto maior o 

grau de escolaridade, maior foi a freqüência de atividade física de lazer em ambos os 

sexos. Nas mulheres e homens com zero a cinco anos de educação, a porcentagem de 

indivíduos que realizavam atividade física variou de 6,1% a 17,8%, respectivamente, 

aumentando significativamente (p<0,0001) para 24,8% nas mulheres e 39,6%, nos 

homens com mais de dez anos de educação.  

Um levantamento realizado pelo DATA FOLHA (1997) revelou que a 

maioria dos sedentários eram mulheres (70%), com renda inferior a 10 salários 

mínimos (64%) e com menor escolaridade (69%). Esse levantamento observa, ainda, 

que a prevalência de indivíduos ativos aumentou conforme a renda familiar de 36% 

(naqueles que ganham até 10 salários mínimos) a 57% (entre os que recebem mais de 

20 salários mínimos). Em relação ao grau de instrução, a porcentagem de indivíduos 
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fisicamente ativos aumentou de 31% no grupo que estudou até o primeiro grau para 

62% no grupo com grau de escolaridade superior. 

Em 1999, o IBGE publicou o relatório de pesquisa sobre padrões de 

vida dos brasileiros. Esse documento verifica que 10,8% do total de homens e 5,2% 

do total de mulheres se exercitam durante pelo menos trinta minutos ou mais, por 

pelo menos três dias na semana. Na distribuição de renda por quintos de renda per 

capita mensal foi verificado que, dentre as pessoas que praticam atividade física 

semanalmente, 13,8% pertencem ao 1º quinto (mais baixa renda), 16,4% ao 2º 

quinto, 16% ao 3º quinto, 18,4% ao 4º quinto e 31,5% ao 5º quinto (mais alta renda). 

Para aqueles que praticam por trinta minutos ou mais, por pelo menos três dias na 

semana, os valores foram: 4,8% (1º quinto), 7,4% (2º quinto), 5,9% (3º quinto); 7,6% 

(4º quinto) e 14,6% (5º quinto). De um modo geral percebe-se que a prática de 

atividade física aumenta conforme a elevação dos rendimentos. 

Entretanto, existem várias maneiras de avaliar o nível 

socioeconômico, não havendo consenso na metodologia empregada em nenhum dos 

estudos citados. Além disso, tanto o grau de escolaridade quanto os rendimentos 

podem não representar verdadeiramente as diferenças ou semelhanças entre os 

indivíduos, que podem variar de acordo com diversos fatores favorecendo a uma não 

homogeneização dentro de determinado grupo. 

Os procedimentos utilizados para medir essa variável podem 

determinar a significância e a força da relação entre status socioeconômico e as 

demais variáveis analisadas no estudo, podendo diferir de acordo com a metodologia 

empregada. 
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Embora possam conter algumas dificuldades, esses indicadores são 

amplamente utilizados e aceitos pela comunidade científica. Por outro lado, essa 

variedade de elementos levantados com o intuito de indicar as condições 

socioeconômicas refletem, em última instância, as diferentes orientações teóricas e 

suas exigências na condução da pesquisa (PALMA, 2000). 

 

 

Diante do quadro exposto, podemos verificar que a atividade física 

desempenha um papel importante na prevenção de doenças e na promoção da saúde, 

reduzindo a incidência e prevalência de doenças advindas do sedentarismo, 

melhorando a qualidade de vida da população e evitando novos gastos com a saúde. 

Esse estudo propõe investigar a prevalência de sedentarismo e fatores 

associados, em mulheres atendidas pelo Programa de Saúde da Família, podendo 

assim, sugerir a construção de políticas públicas dentro do Programa, que coloquem 

em relevância a importância da atividade física na promoção da saúde. 
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2.  Objetivo 
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Verificar a prevalência de sedentarismo e analisar a associação entre 

dispêndio energético (Kcal) e perfil antropométrico (índice de massa corporal (IMC) 

e relação cintura/quadril (RCQ)),  entre si, e dessas variáveis em relação à idade (40-

48 anos, 49-57 anos, 57-64 anos) e condições socioeconômicas (grau de escolaridade 

e renda per capita) de mulheres na faixa etária de 40 a 64 anos, cadastradas no 

Programa de Saúde da Família, na cidade de Ribeirão Preto. 
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3.  Metodologia 
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O presente estudo foi realizado no período de agosto a outubro de 

2003, na cidade de Ribeirão Preto. 

 

 

3.1 Sujeitos 

 

A amostra constituiu-se de 147 mulheres, cadastradas no Programa de 

Saúde da Família, na faixa etária de 40 a 64 anos, que completaram com sucesso os 

questionários de avaliação da condição socioeconômica e de avaliação da atividade 

física e realizaram as medidas antropométricas. 

 

 

3.1.1 Seleção da Amostra 

 

A amostragem do estudo foi feita dos cadastros dos Núcleos de Saúde 

da Família (I, III, IV, V), em que constam os registros das famílias cadastradas no 

Programa de Saúde da Família. Consistiu de uma amostragem sistemática sobre os 

registros dos núcleos, adotando um nível de significância de 5% (α=0,05) e uma 

semi-amplitude do intervalo de confiança de 2,5% da média, usando medidas de 

posição e de variação (média e variância) de um estudo piloto. 
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3.1.2 Critérios de Inclusão 

 

Estar cadastrada no Programa de Saúde da Família, ser do sexo 

feminino, estar na faixa etária de 40 a 64 anos, concordar em participar do estudo. 

 

 

3.1.3 Critérios de Exclusão 

 

Serão excluídos do estudo os indivíduos que não atenderem às 

condições do item 3.1.2, além daqueles que não completarem com sucesso o 

questionário (ex.: dados incompletos, exceder o número de horas semanais). 

 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Avaliação das Condições Socioeconômicas 

 

A avaliação das condições socioeconômicas foi realizada através de 

inquérito domiciliar (ANEXO A), completado por um entrevistador previamente 

treinado, contendo questões sobre dados gerais (nome, endereço, etc), renda, número 

de pessoas residentes na casa, último ano completo na escola, entre outras. Essas 

questões foram elaboradas para classificação da renda per capita e do grau de 

escolaridade. 
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Nesse questionário também havia espaço para o preenchimento do 

peso, altura, circunferência da cintura, circunferência do quadril, que geraram as 

medidas do índice de massa corporal (IMC) e relação cintura/quadril (RCQ), 

respectivamente. Após o preenchimento das demais questões, foi solicitado que a 

respondente comparecesse ao Núcleo de Saúde da Família mais próximo, com 

horário pré-agendado, para execução dessas medidas. 

 

 

3.2.2 Avaliação da Atividade Física 

 
 

A atividade física foi avaliada através de inquérito domiciliar 

(ANEXO B), completado por um entrevistador previamente treinado, contendo 

informações sobre atividades domésticas, atividades no trabalho e o deslocamento 

para o mesmo e atividades recreativas. Também foram avaliados o número de horas 

assistindo televisão e de sono. Todas as variáveis foram calculadas semanalmente. 

Foi feita uma adaptação do EPIC-Norfolk Physical Activity 

Questionnaire-2 (EPAQ-2), derivado de um instrumento desenhado para medir as 

diferentes sub-dimensões da atividade física em um estudo de coorte do Norfolk 

European Prospective Investigation into Cancer (EPIC-Norfolk) (WAREHAM et al., 

2002). 

O consumo energético desse questionário é dado em equivalentes 

metabólicos (METs). 
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3.2.2.1 Consumo em Mets 

 
 

O equivalente metabólico (ou MET) representa o valor relativo de 

oxigênio consumido (VO2) por kg de massa por minuto. Assim, torna-se um 

importante referencial termogênico-conversor, pois nos permite avaliar ou estimar a 

quantidade absoluta de oxigênio que um indivíduo consumiu durante o ciclo de 

tempo, por exemplo, as 24 horas do dia. 

Para tanto, o valor médio considerado como valor padrão para  1 MET 

equivale a 3,5ml O2.Kg-1.min-1. Esse valor, quando transformado pelo coeficiente 

calórico do oxigênio (o qual equivale a 5 Kcal . L-1), resultará em um valor total de 

17, 5 calorias ou 0,0175 Kcal (TREUTH, M. S. et al., 1995). 

 

 

3.2.3 Avaliação Antropométrica 

 

As medidas antropométricas foram realizadas nos Núcleos de Saúde 

da Família por examinador treinado e com procedimentos padronizados 

(HEYWARD, 1998). 

A avaliação do peso e altura corporal foi feita em balança antropométrica 

(FILIZOLA® SP), com precisão de 0,1 Kg para o peso e 0,1 cm para a altura. 

Estando o indivíduo descalço e com roupas leves. (GUEDES,1994). 

O IMC foi calculado a partir das medidas de peso e altura, utilizando 

como referência o padrão da WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO, 1998): 



 54

IMC (Kg/m²) = peso/altura² 

 
Quadro 1. Classificação de indivíduos adultos segundo 

o índice de massa corporal (IMC) 
 

IMC (kg/h2) Classificação Risco de doenças 
associadas 

< 18,5 Magro Baixo 

≥ 18,5 – 24,9 Normal Médio 

25,0 – 29,9 Pré-obeso Aumentado 

30,0 – 34,9 Obeso classe I Bem aumentado 

35,0 – 34,9 Obeso classe II Severo 

≥ 40,0 Obeso classe III Muito Severo 

                                   FONTE: WHO (1998) 
 
 

As medidas de circunferência foram feitas por três vezes, por meio de 

fita milimétrica de celulose inextensível, com precisão de 0,5 cm, sendo utilizada a 

média das medidas. 

Para medir o perímetro da cintura, a fita métrica foi posicionada na 

menor circunferência localizada entre as costelas e a crista ilíaca. Para a aferição do 

perímetro do quadril, a fita métrica foi posicionada na área de maior protuberância 

glútea (HEYWARD, 1998). 

 A RCQ foi obtida a partir dos valores das respectivas circunferências. 

 

           RCQ =       Circunferência da Cintura 

      Circunferência do Quadril 
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Sendo utilizado >0,80 como valor indicativo de risco à saúde 

(BJÖRNTORP, 1995). 

 

 

3.2.4 Critério para Classificar o Sedentarismo 

 
 

Como as atividades mais freqüentemente praticadas pelos sujeitos do 

estudo foram as de predominância das vias aeróbias, utilizamos, como critério para 

classificar sedentarismo, a recomendação do AMERICAN COLLEGE OF SPORTS 

MEDICINE (ACSM, 1998), para melhoria da aptidão cardio-respiratória e alteração 

da composição corporal, que propõe a freqüência mínima de 3 vezes por semana de 

20 a 60 minutos de atividade aeróbia na forma contínua ou acumulada.  

 
 
 
 

3.2.5 Análise Estatística dos Dados 

 

A análise estatística dos dados foi feita pelo método não-paramétrico 

de Kruskal-Wallis, adotando o nível de significância de 5% (α=0,05) para as tomadas 

de decisão do teste de hipóteses. As comparações pareadas, quando o teste de 

Kruskal-Wallis foi significativo, foram feitas pelo teste de Wilcoxon (ANEXO C) 

para a soma das ordens. Foram adotadas as médias, medianas e desvios padrões de 

cada grupo (categoria) como medidas descritivas das observações. (CAMPOS, 

1983). 
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Foi considerado o dispêndio energético semanal em quilocalorias 

(Kcal) como variável de resposta, em função dos fatores explanatórios: idade, IMC, 

RCQ, renda per capita e grau de escolaridade.  

E o IMC e a RCQ como variáveis de resposta, individualmente, em 

função dos fatores explanatórios: idade, renda per capita e grau de escolaridade. 

Os cálculos estatísticos foram processados pelo pacote STATA ®. Os 

fatores relatados anteriormente foram categorizados como segue: 

• idade - 40 a 48 anos, 49 a 56 anos e 57 a 64 anos; 

• renda per capita – utilizou a distribuição de quartís dos resultados observados 

(ELL; CAMACHO; CHOR, 1999; MONTEIRO; CONDE; POPKIN, 2001); 

• grau de escolaridade – analfabeto, 1o grau, 2o grau e superior; 

• IMC - < 18.5, 18.5 - 24.9, 25.0 - 29.9, 30.0 - 34.9, 35.0 - 39.9, ≥ 40.0 (WHO, 

1998); 

• RCQ – ≤ 0.8 e > 0.8 (BJÖRNTORP, 1995). 

Especialmente na categorização do IMC, houve a incorporação do 

estrato “< 18.5” pelo estrato “18.5 - 24.9”. O mesmo ocorreu para o estrato “ ≥ 40.0”, 

que foi incorporado pelo estrato “35.0 - 39.9”. 
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4.  Resultados e Discussão 
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Foram entrevistadas 159 mulheres, na faixa etária de 40 a 64 anos, 12 

delas (7,54%) não compareceram ao Núcleo de Saúde da Família para realizar as 

medidas antropométricas pré-agendadas, e portanto, excluídas do estudo, ficando a 

amostra constituída de 147 mulheres.  

 

 

4.1 Análise Descritiva da População 

 

No Quadro 2, apresentamos uma análise descritiva da população 

estudada, que foi constituída em grande parte (46%) pela faixa etária de 40 a 48 anos.  

Foi observada uma alta prevalência de sobrepeso e obesidade, sendo 

que 68% das mulheres estudadas apresentaram um IMC   ≥ 25,0 e a maioria (57,1%) 

obteve uma RCQ elevada (>0,80), indicando risco de desenvolver doenças 

cardiovasculares (BJÖRNTORP, 1995).  

De acordo com a estratificação utilizada, foi verificada uma baixa 

condição socioeconômica. Somente 8,8% iniciaram ou concluíram o curso superior e 

72% não ultrapassaram o 1° grau, sendo 6,8% analfabetas e quase a metade da 

amostra (49,6%) sobrevive com pouco mais que um salário mínimo per capita. 

 

 



 60

Quadro 2. Características das mulheres de 40 a 64 anos, 

cadastradas no Programa de Saúde da Família, na cidade 

de Ribeirão Preto. 

Variáveis n % 
Idade   

40 - 48 70 47,6 
49 – 56 35 23,8 
56 - 64 42 28,6 

   
IMC   
≤ 24.9 46 31,3 
25 – 29.9 48 32,7 
30 – 34.9 35 23,8 
≥ 35 18 12,2 

   
RCQ   
≤ 0.80 63 42,9 
> 0.80 84 57,1 

   
Escolaridade   

Analfabeto 10   6,8 
1° grau 97 66,0 
2° grau 27 18,4 
Superior 13   8,8 

   
Renda per capita   

< R$160,00 30 20,4 
R$160,00 – R$266,00 43 29,2 
R$266,00 – R$400,00 32 21,8 
> R$400,00 42 28,6 
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O Quadro 3 apresenta os resultados da ocupação diária do tempo. A 

maior parte do dia (7,1h) é destinada às horas de sono; as atividades domésticas 

(cozinhar, lavar e passar roupa, limpar a casa, etc) ocupam 4,9h diárias, seguidas de 

horas assistindo TV (2,4h) e atividades no trabalho (1,4h); e, conforme verificado na 

literatura revisada (GOMES; SIQUEIRA; SICHIERI, 2001; TROIANO; MACERA; 

BALLARD-BARBASH, 2001), pouquíssimo tempo (média e mediana de 24 e 12 

minutos, respectivamente) é destinado às atividades recreativas; o tempo restante foi 

categorizado como “outros” (atividades diversas: crochê, leitura, cuidados pessoais, 

etc) e foi responsável por 7,8h diárias. 

 

 

Quadro 3. Ocupação do tempo, em horas/diárias, de mulheres de 40 – 64 anos, 

cadastradas no Programa de Saúde da Família, na cidade de Ribeirão Preto. 

 Média Desvio 
padrão 

Min. 25% Mediana 75% Máx. 

Sono 7,1 1,2 4,0 6,0 7,0 8,0 10,5 
TV 2,4 1,9 0 1,0 2,0 3,7 12,0 
AD 4,9 2,6 0 3,0 4,7 6,4 12,9 
AT 1,4 2,5 0 0 0 2,1 11,3 
AR 0,4 0,5 0 0 0,2 0,6 3,6 

Outros 7,8 3,5 0,3 4,8 7,4 10,3 16,8 
AD – Atividades domésticas 
AT – Atividades no trabalho 
AR – Atividades recreativas 
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Conforme evidenciado no quadro que indica o uso do tempo, 

foi encontrada uma altíssima prevalência de inatividade física.  57,8% da 

população estudada não atingem a recomendação da (ACSM) (Gráfico 1), 

concordando com a literatura revisada (VUORI, 2001) que sugere altos 

índices de sedentarismo tanto em países desenvolvidos, como em 

desenvolvimento, com tendência ao crescimento, ao longo dos anos. 

 

42,2%

57,8%

Gráfico 1. Porcentagem de mulheres que atingem ou não a 
recomendação da ACSM (1998) para promover benefícios à 

saúde.

atingem

não atingem
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4.2 Dispêndio Energético 

 

Após tratamento estatístico, verificamos (Tabela 1) que há um 

incremento no dispêndio de energia à medida que aumenta o IMC, apresentando, em 

média, um consumo de 14.853,1 Kcal/semana em indivíduos com IMC ≤ 24.9; de 

17.394,6 Kcal/semana na categoria de 25,0 – 29,9;  20.285,6 Kcal/semana naqueles 

com IMC  entre 30,0 e 34,9 e atingindo 22.372,4 Kcal/semana naqueles com IMC    

≥ 35,0, havendo diferença significativa para a quase totalidade das classificações de 

IMC, exceção feita entre as condições de 30,0 – 34.9 em relação à ≥ 35,0. 

 
 
Tabela 1. Mediana, média e desvio padrão do dispêndio de energia 
(Kcal), de acordo com o IMC, em mulheres na faixa etária de 40 a 64 
anos do município de Ribeirão Preto.  

 
 Dispêndio energético (Kcal) 

IMC * n Mediana Média Desvio 
Padrão 

≤ 24.9 a 46 14.805,6 14.853,1 3.189,3 

25 – 29.9 b 48 17.080,6 17.394,6 3.655,9 
30 – 34.9 c 35 18.729,7 20.285,6 4.870,1 
≥ 35 c 18 21.232,8 22.372,4 6.312,1 

   * letras iguais denotam igualdade estatística entre os grupos e vice-versa 
   * * Diferença significativa para p<0,05 

 

Tais resultados demonstram que o dispêndio de energia semanal dos 

sujeitos do estudo tende a ser maior, quanto maior for o IMC dos mesmos. Esse 

aumento observado é discordante da literatura revisada (BJÖRNTORP, 1999; 

GRABAUSKAS et al., 2003). 

Na comparação entre dispêndio de energia e RCQ, também não foram 

encontradas diferenças significativas (p=0,1288). Novamente, esses resultados 
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confrontam com os já apresentados anteriormente, em que os autores (MACHADO; 

SICHIERI, 2002) apresentam uma relação inversa entre o  dispêndio de energia  e 

RCQ. Dessa forma poderíamos esperar, índices significativamente mais baixos de 

dispêndio de energia para a classificação mais elevada (> 0,80) de RCQ encontradas 

nos resultados quando comparados com a menor (≤ 0,80), fato que não ocorreu. 

Han et al. (1998) observaram maior risco de obesidade abdominal 

entre homens (OR = 1,72) e mulheres (OR = 1,47) sedentários.  

Entretanto, em um estudo realizado em Pelotas (RS), Castanheira, 

Olinto e Gigante (2003) verificaram que os indivíduos que praticavam exercício 

físico três ou mais vezes por semana tiveram em média a circunferência da cintura 

muito similar aos sedentários, em ambos os sexos, e observou-se associação 

altamente significativa entre IMC e perímetro abdominal com amplas diferenças 

entre cada categoria. A correlação encontrada entre os dois índices foi alta tanto para 

homens (r = 0,87) quanto para mulheres (r = 0,78). 

Uma possível explicação para os resultados encontrados no presente 

estudo, poderia residir em um balanço energético positivo dos sujeitos analisados, 

pois sabe-se que a obesidade é de etiologia multicausal e o balanço energético 

positivo, entre ingestão e gasto calórico, parece ter papel fundamental. 
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Quando analisamos o dispêndio de energia (Tabela 2) em relação aos 

diferentes graus de escolaridade, podemos perceber que houve diferença significativa 

apenas entre a categoria de analfabeto em relação às demais. 

 

Tabela 2. Mediana, média e desvio padrão do dispêndio de energia 
(Kcal), de acordo com o grau de escolaridade, em mulheres na faixa 
etária de 40 a 64 anos do município de Ribeirão Preto. 

 
 Dispêndio energético (Kcal) 

Escolaridade * n Mediana Média Desvio 
Padrão 

Analfabeto a 10 13.064,3 13.852,9 3.660,9 

1º grau b 97 17.323,9 18.057,5 4.873,3 
2º grau b 27 17.303,8 17.899,9 3.744,4 

Superior b 13 19.137,5 19.806,1 7.010,4 
   * letras iguais denotam igualdade estatística entre os grupos e vice-versa 
   * * Diferença significativa para p<0,05 

 
 

Esses achados concordam com a literatura revisada, na qual, grande 

maioria dos estudos epidemiológicos, empreendidos em diferentes populações ao 

redor do mundo (IBGE, 1999; IRIBARREN et al., 1997),  revelaram que pessoas 

com menor grau de escolaridade também apresentam menor volume na prática de 

atividade física. 

Barnes e  Shoenborn (2003) analisaram dados de adultos integrantes 

do Cancer Control Module of the 2000 National Health Interview Survey e a 

prevalência de sedentarismo naqueles que não completaram o 2° grau era de 14, 4%, 

duas vezes maior do que entre médicos, mestres e doutores (6,9%). A prática de 

atividades físicas de alta intensidade foi de 26,8% entre as mulheres médicas, 
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mestres e doutoras, enquanto que somente 11,2% das mulheres que não completaram 

o segundo grau, praticavam atividades físicas de alta intensidade. 

Contudo, ao analisarmos as demais categorias de escolaridade em 

nossos dados, não é possível detectar diferenças significativas entre as mesmas. Uma 

possível explicação para esse fato pode residir nas considerações de Palma (2002), 

que admite que o nível educacional medido através do grau de escolaridade, pode 

não representar verdadeiramente as diferenças ou semelhanças entre os indivíduos. 

Uma enorme variedade de outros elementos, tais como época ou lugar onde o estudo 

foi realizado podem favorecer uma não homogeneização dentro de um grupo.  

Também foram encontradas diferenças significativas (Tabela 3) no 

dispêndio de energia entre as faixas etárias, com a 1ª categoria (40–48 anos) 

totalizando um gasto energético de 2.425,3 Kcal a mais, por semana, em relação 

àqueles inclusos na maior faixa etária (57–64 anos). 

 
 
Tabela 3. Mediana, média e desvio padrão do dispêndio de energia 
(Kcal), de acordo com a idade, em mulheres na faixa etária de 40 a 64 
anos do município de Ribeirão Preto. 

 
 Dispêndio energético (Kcal) 

Idade * n Mediana Média Desvio 
Padrão 

40–48 a 70 17.576,7 18.772,6 4.676,7 

49–56 ab 35 17.539,2 18.006,1 6.238,1 
57-64 b 42 16.319,6 16.347,3 3.764,6 

   * letras iguais denotam igualdade estatística entre os grupos e vice-versa 
   * * Diferença significativa para p<0,05 

 
 

   
Esses resultados corroboram a literatura (CRESPO  et al., 2000; 

DOMINGUEZ-BERJÓN et al., 1999). Indicam uma relação de causa e efeitos entre 
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a prática de atividade física e a idade, apontando para uma relação inversamente 

proporcional entre o volume de exercícios físicos praticados e a idade. Nesse caso, 

tal dependência pode, por si só, explicar as diferenças encontradas em relação ao 

dispêndio total de energia de cada faixa etária.  

Barnes e  Shoenborn (2003) verificaram que 22,5% das pessoas com 

65 anos ou mais eram sedentárias e a prevalência de sedentarismo na faixa etária de 

18–24 anos foi de 4,4%. 

A renda per capita foi outra variável que não apresentou diferenças 

significativas (p=0,1984) em seus estratos, quando testadas em relação ao dispêndio 

de energia. Pudemos verificar que estudos anteriores (SARLIO-LÄHTEENKORVA; 

LAHELMA, 1999) apontam para outras tendências, demonstrando uma relação 

direta entre as duas variáveis. 

Os indivíduos integrantes do Cancer Control Module of the 2000 

National Health Interview Survey  foram divididos em quatro níveis de renda, e a 

prevalência de sedentarismo, em ambos os sexos, foi de 18,0% no primeiro nível, 

12,9% no segundo, 8,0% no terceiro e 5,9% no quarto. Quando verificamos a 

prevalência somente no sexo feminino os resultados observados são: 20,6%, 14,2%, 

9,8%, 7,3%, respectivamente, no primeiro, segundo, terceiro e quarto níveis 

(BARNES;  SHOENBORN, 2003). 

As explicações de Palma (2002) podem, novamente, ser admitidas 

para os resultados observados, demonstrando a não homogeneidade entre os 

elementos de uma população e mesmo diferenças ainda maiores entre características 

gerais de populações distintas -porém classificadas no mesmo patamar econômico 

(renda per capita semelhantes). Entre as possíveis diferenças, devemos levar em 
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conta que no Brasil, na grande maioria dos casos, as populações de baixa renda 

normalmente enquadram-se em atividades ocupacionais de maior força braçal 

(trabalhadores rurais, indústria metalúrgica, etc), caracterizando assim, um maior 

dispêndio de energia. Todavia, os resultados deste trabalho refletem a população 

estudada, que, independente de sua classificação de renda, foi composta, 

principalmente, de “donas de casa” e aposentadas, não envolvidas nessas 

características ocupacionais, o que pode, sem qualquer dúvida, ter influenciado nos 

resultados. 

 

 

4.3 Variáveis Antropométricas 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, para 

as condições em que a variável IMC foi testada com o grau de escolaridade 

(p=0,1326) e renda per capita (p=0,8263), separadamente. Na literatura pesquisada 

há consenso, no que se refere aos países desenvolvidos, de que há uma relação 

inversa entre a condição socioeconômica e obesidade. Autores referem, ainda, que as 

medidas antropométricas apresentam uma relação inversa aos diferentes graus de 

escolaridade (HAN et al., 1998; SUNDQUIST; JOHANSSON, 1998) e aos diversos 

rendimentos (SHOENBORN; ADAMS; BARNES, 2002).   

Entretanto, dados encontrados nos países em desenvolvimento são 

inconsistentes: alguns autores (SOBAL; STUNKARD, 1989) encontram relação 

direta entre IMC e as condições socioeconômicas, outros, relação inversa 
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(GIGANTE et al., 1997) e há aqueles que não vêem nenhuma associação (ELL; 

CAMACHO; CHOR, 1999). 

Uma pesquisa realizada em Santiago, no Chile, verificou que as 

mulheres com melhores condições socioeconômicas tinham uma prevalência de 

~10% de obesidade, enquanto que naquelas de pior condição, a prevalência foi de 

~40% (ATALAH, 1993). 

Martorell et al. (1998) analisaram dados de pesquisas nacionais 

realizadas na América Latina e no Caribe e observaram resultados diversos. Os altos 

níveis socioeconômicos não tiveram associação com obesidade somente em mulheres 

mexicanas. O maior grau de escolaridade foi diretamente associado à obesidade no 

Haiti, na Guatemala e no Peru, mas não apresentou associação na Bolívia, Colômbia, 

República Dominicana e Honduras. No Brasil e no México foi encontrada maior 

prevalência de obesidade em mulheres com menor grau de escolaridade. 

Lahti-Koski et al. (2000), assim como outros autores (LISSNER et al., 

1998),  verificaram em seu estudo, que as alterações RCQ relacionadas às condições 

socioeconômicas, ocorreram independentemente das mudanças no IMC. 

No presente estudo, a análise dessas variáveis sugere que uma suposta 

diferença existente dentro dos grupos comparados possa ter influenciado nos 

resultados. E que a classificação utilizada para categorizar o nível socioeconômico 

não apresentou sensibilidade  para tal análise. 

Assim como Palma (2000), Sobal e Stunkard (1989) comentam que 

ainda não há um método bem estabelecido para conceituar e medir o nível 

socioeconômico, em que os pesquisadores utilizam medidas  e escalas diferentes para 

classificar essa variável. A importância e a força da relação entre variáveis 
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antropométricas e socioeconômicas podem diferir de acordo com as medidas 

utilizadas para classificá-las.  

Na tabela 4, podemos observar que a variável RCQ, quando testada 

entre os diferentes graus de escolaridade, apresenta diferença significativa apenas 

entre a categoria de 1º grau, quando esta se confronta com as categorias de 2º grau e 

analfabeto, não sendo verificadas diferenças significativas entre as demais categorias 

estudadas. 

 

Tabela 4. Mediana, média e desvio padrão da relação cintura quadril 
(RCQ), de acordo com o grau de escolaridade, em mulheres na faixa 
etária de 40 a 64 anos do município de Ribeirão Preto. 

 
 RCQ 

Escolaridade * n Mediana Média Desvio 
Padrão 

Analfabeto a 10 0,85 0,84 0,05 

1º grau a 97 0,82 0,82 0,06 
2º grau b 27 0,80  0,77 0,07 

Superior ab 13 0,78 0,80 0,07 
   * letras iguais denotam igualdade estatística entre os grupos e vice-versa 
   * * Diferença significativa para p<0,05 

 
 

Os resultados desse estudo apresentam características bastante 

peculiares, pois  somente uma única categoria intermediária na classificação da 

escolaridade (2° grau) apresenta diferenças significativas em relação às inferiores 

(analfabeto e 1° grau). 

Novamente essa condição pode ser resultado de diferenças múltiplas 

nas características heterogêneas da população que o modelo instrumental de 

inquérito empregado  não avalia ou tampouco apresenta sensibilidade para tal.  
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Nas categorias de renda per capita, a média dos valores de RCQ 

(Tabela 5), variou entre 0,79 e 0,82, apresentando resultados limítrofes (0,79) nos 

dois maiores níveis de renda (> R$400,00 e R$266,00 – R$400,00), indicando risco 

de doenças cardiovasculares (0,82) em mulheres com rendimentos per capita entre 

R$160,00 e R$266,00 e inferior a R$160,00, denotando diferença significativa nos 

dois grupos com maior renda em relação aos dois grupos com rendimentos inferiores. 

 

Tabela 5. Mediana, média e desvio padrão da relação cintura/quadril (RCQ), de 
acordo com a renda per capita, em mulheres na faixa etária de 40 a 64 anos do 
município de Ribeirão Preto. 
 

 RCQ 

Renda per capita * n Mediana Média Desvio 
Padrão 

< R$160,00 a 36 0,85 0,82 0,06 

R$160,00 – R$266,00 a 40 0,83 0,82 0,06 
R$266,00 – R$400,00 b 33 0,80 0,79 0,06 

> R$400,00 b 38 0,80 0,79 0,07 
   * letras iguais denotam igualdade estatística entre os grupos e vice-versa 

* * Diferença significativa para p<0,05 
 

 

Os resultados estão parcialmente de acordo com aqueles previamente 

divulgados na literatura (ELL; CAMACHO; CHOR, 1999), em que uma maior 

quantidade de rendimentos está inversamente associada ao padrão de distribuição de 

gordura. Entretanto, estudos (MACHADO; SICHIERI, 2002) sugerem que haja um 

aumento progressivo na RCQ à medida que diminuem os rendimentos. 

Conforme o exposto, nossos resultados apresentaram diferença 

somente entre as duas maiores categorias em relação às duas inferiores, fato que 

pode ser explicado pela classificação utilizada no estudo. Nessa, não há grande 
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diferença  dentro das classificações de renda citadas. Por outro lado, a totalidade dos 

estudos revisados na literatura internacional, apresentam diferenças significantes de 

rendimentos nas diversas classificações, tanto do ponto de vista absoluto, quanto 

proporcional. 

Dessa maneira, os resultados observados, mesmo parcialmente 

diferentes podem ter sido mascarados nessa variável, em função das classificações de 

renda adotadas pertencerem todas a rendimentos muito baixos. 

Também não foram verificadas diferenças significativas entre IMC e 

idade (p=0,7423), assim como RCQ com idade (p=0,5985), dados discordantes   dos 

estudos revisados, que indicam uma relação direta entre variáveis antropométricas  e 

o aumento da idade (EVANS, 1996; GRABAUSKAS et al., 2003). 

Castanheira,  Olinto e Gigante (2003) observaram uma forte tendência 

ao acúmulo de gordura abdominal com o aumento da idade, em ambos os sexos, não 

se notando diferença a partir dos 50 anos. A diferença de perímetro da cintura foi de 

11,4cm para os homens e 14,3cm para as mulheres, entre a maior e menor faixa 

etária, mostrando um acúmulo de gordura abdominal mais evidente, com a idade, nas 

mulheres, principalmente entre 20 e 50 anos, faixa que compreende grande parte de 

seu período reprodutivo. 

Embora não tenham sido encontradas diferenças estatisticamente 

significativas, nos dados observados neste estudo, o grupo de maior idade (57–64 

anos) apresentou, em média, uma relação cintura/quadril superior (0,82) aos demais 

(0,80) e o oposto foi verificado quanto ao IMC que foi maior (28,7) no grupo mais 

jovem (40–48 anos), declinando à medida que aumentou a idade, (28,0) no grupo de 

49-56  e (27,6) no grupo de 57–64 anos. Nesse caso, o maior IMC encontrado no 
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grupo mais jovem, pode ser devido à maior quantidade de massa magra, que 

representa um papel importante no peso corporal. Em ambos os casos a ausência de 

diferença significativa pode ter ocorrido devido ao tamanho da amostra, assim como 

diferenças dentro dos grupos. 
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5.  Considerações Finais 
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1. A população estudada constituiu-se, em grande parte, de mulheres 

entre 40 e 48 anos; apresentou alta prevalência de sobrepeso e obesidade, com 

valores elevados de RCQ e baixa condição socioeconômica. De acordo com o 

critério de classificação da ACSM (1998), foram observados altos índices de 

sedentarismo. Esses resultados demonstram a necessidade de se discutir com os 

coordenadores do Programa de Saúde da Família e até com a população, a 

implantação de um programa de atividades físicas como estratégia de ação para 

reverter o quadro apresentado. 

 

2. Novos estudos serão necessários para validar instrumentos de 

avaliação específicos para a realidade da população estudada, assim como padronizar 

critérios de classificação para sedentarismo e condição socioeconômica. 
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ANEXO A 

 
DADOS GERAIS 
 

Número de identificação        

 

Nome:___________________________________________________________ 

End._____________________________________________________________ 

________________________________________________ Fone:___________ 

  

Data de nascimento         

 

Data da entrevista         

 

A família está cadastrada no NSF?  Sim_____.   Não_____. 

 

Último ano completo na escola:_____________. 

 

Quantos anos freqüentou a escola:___________. 

 

Renda familiar: R$____________. 

 

Número de pessoas residentes na casa:__________. 

 

Número de pessoas que trabalha na casa:_________. 

 

Profissão:_____________________. Há quanto tempo:______________. 

 

Peso:________Kg Altura:_______m IMC:________. 

 

Circunf. Cintura:____cm Circunf. Quadril:______cm Relação C/Q:____. 
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ANEXO B 

 
 QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

O QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADE FÍSICA É DIVIDIDO EM 3 SESSÕES 

 
• SESSÃO A: perguntas sobre o padrão de atividade física em casa. 
• SESSÃO B: perguntas sobre a atividade no trabalho e o deslocamento até o 

mesmo. 
• SESSÃO C: perguntas sobre atividades recreativas de que participou nos 

últimos 12 meses. 
 
 

Sessão A               ATIVIDADES DOMÉSTICAS 
 
 

HORAS DIÁRIAS DE SONO 

 
  Consumo em METs 
Durante a semana   
Nos finais de semana   
Total   

 
 
 

TRAJETO DE CASA PARA O TRABALHO 

 
Qual a forma de transporte que você mais usa para ir de casa para o trabalho e vice-versa? 
 

Assinalar (X) somente um item por linha 

 

Meio de transporte 
Distância percorrida 

Carro 
Caminhando Ônibus Bicicleta 

Menos de 1 Km     
1 - 6 Km     

Mais de 6 Km 
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ASSISTIR TV 
 
Assinalar (X) somente um item por linha 
 

Horas de TV vistas por dia 
Número de horas Consumo em METs 

Durante a semana   
Nos finais de semana   
Total   

 
 
SUBIR ESCADAS EM CASA 
 
Assinalar (X) somente um item por linha 
 

Número de vezes que sobe um 
lance de escada (aprox. 10 
degraus) por dia em casa 

Número de vezes Consumo em 
METs 

Durante a semana 
  

Nos finais de semana 
  

Total 
  

 
 
ATIVIDADES EM CASA 
 
Assinalar (X) somente um item por linha 
 

 
Atividade 

Número de horas, 
aproximadamente, 

por semana 

Consumo em 
METs 

Preparando alimentos, 
cozinhando e lavando louça 

  

Fazendo compras em geral   
Limpando a casa   
Lavando e passando roupa   
Cuidando de crianças até a 
fase pré-escolar (atividade não 
remunerada) 

  

Cuidando de idoso ou pessoa 
dependente de cuidados 
(atividade não remunerada) 

  

Total   
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Sessão B             ATIVIDADE NO TRABALHO 
 
 
Só será respondido por pessoas que tiveram trabalho remunerado ou 

participaram de trabalho voluntário (regular) por algum período nos últimos 12 

meses. 

 
 
 

TIPOS DE TRABALHO NOS ÚLTIMOS 12 MESES 

 
• Trabalho em tempo integral, ou meio período, realizado nos últimos 12 

meses. 
• Será escolhida a atividade principal ou no máximo 2 atividades. 
• Se a pessoa tiver o mesmo tipo de ocupação nos 2 trabalhos, a mesma deverá 

ser respondida como uma única atividade. 
 
 

TIPOS DE TRABALHO EM QUE ATUOU NOS ÚLTIMOS 12 MESES, 
QUANTOS MESES NO PERÍODO? 

 
Completar todas as linhas 
 

 Trabalho 1 Trabalho 2 
Ocupação   
Quantas h/semana 
trabalha 

  

Quantos meses nos 
últimos 12 meses 
trabalhou nessa 
mesma atividade 
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NÍVEL DE ATIVIDADE NO TRABALHO 
 
Número total de horas por semana que trabalha em cada emprego. Dividi-las de 
acordo com o nível de atividade. 
 

Completar todas as linhas 

 

Trabalho 1 
 

Trabalho 2 
 

Não Sim h/se-
mana 

Consumo 
em METs 

Não Sim h/se-
mana 

Consumo 
em METs 

 
Sentado 
 

        

 
Em pé 
 

        

Caminhando – 
sem carregar 
objetos pesados 

        

Caminhando – 
carregando 
algum peso 

        

Caminhando – 
carregando 
objetos acima 
de 10Kg 

        

 Total   Total   
 
 
 
 
SUBIR ESCADAS NO TRABALHO 
 
Assinalar (X) somente um item por linha 
 

 Número de vezes que sobe um 
lance de escada (aprox. 10 degraus) 

por dia no trabalho 

Consumo em 
METs 

Trabalho 1   
Trabalho 2   
Total   
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DESLOCAMENTO PARA O TRABALHO 
 
TRABALHO 1 
 
Completar todas as linhas 
 

Distância em Km de casa para o trabalho 1 (aprox.)  
Vezes/semana que vai de casa para o trabalho 1  

 
 
Assinalar (X) somente 1 item por linha 
 

Normalmente vai 
para o trabalho 1 

Sempre Geralmente Ocasionalmente Nunca ou 
raramente 

De carro     
De ônibus     
De bicicleta     
Caminhando     

 
 
TRABALHO 2 
 
Completar todas as linhas 
 

Distância em Km de casa para o trabalho 2 (aprox.)  
Vezes/semana que vai de casa para o trabalho 2  

 
 
Assinalar (X) somente 1 item por linha 
 

Normalmente vai 
para o trabalho 2 

Sempre Geralmente Ocasionalmente Nunca ou 
raramente 

De carro     
De ônibus     
De bicicleta     
Caminhando     
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Sessão C                          RECREAÇÃO 
 
As questões a seguir são a respeito do tempo gasto com atividades de lazer. 
 
Indicar com que freqüência (em média) foi realizada cada atividade nos últimos 12 
meses. 
 
Indicar a duração (em média) que foi gasta em cada atividade. 
 
Indicar o NÚMERO DE VEZES, por mês, que realizou as seguintes atividades nos 
últimos 12 meses e o TEMPO, em média que gastou em cada atividade. 

 
Completar todas as linhas 
 

Número de vezes que realizou a 
atividade nos últimos 12 meses 

 

Tempo, em 
média, por 

sessão 
 

 
 
 
 

Atividade Nunca Menos 
de 1 vez 
ao mês 

Vez(es) 
ao mês 

Vez(es) 
por 

semana 

Horas Min. 

Consumo 
em METs 

 

Natação - lazer        
Caminhada - lazer        
Ciclismo -lazer        
Cortar grama        
Aguar o jardim        
Fazer serviços de 
jardinagem (cavar, 
podar, cortar lenha) 

       

Manutenção da casa ou 
do carro, serviços de 
carpintaria 

       

Atividades aeróbias        
Exercícios com pesos        
Condicionamento 
físico 

       

Exercícios de solo 
(alongamento, yoga) 

       

Dança        
Corrida – lazer        
Voleibol        
Tocar instrumentos 
musicais 

       

Hidroginástica        
Tai Chi        
        
        
    Total    

 

Existe alguma atividade que você faça que eu não perguntei? 
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ANEXO C 
 

Resultados dos testes de Wilcoxon realizados para a comparação 

pareada, somente para as variáveis que mostraram resultado significativo no 

teste de Kruskal-Wallis. 

 
 
 
(Ref. Tabela 1) Resultados das comparações pareadas das categorias de IMC, para 
dispêndio energético. 

Categorias de 
IMC ≤ 24.9 25 – 29.9 30 – 34.9 

25 – 29.9 0,0015   
30 – 34.9 0,0000 0,0046  
≥ 35 0,0000 0,0018 0,2016 

Resultado do teste de Kruskal-Wallis : p = 0,0001 

 
 
 
 
(Ref. Tabela 2) Resultados das comparações pareadas das categorias de grau de 
escolaridade, para dispêndio energético. 

Categorias de grau de 
escolaridade 

Analfabeto 1º grau 2º grau 

1º grau 0,0087   
2º grau 0,0152 0,8964  

Superior 0,0092 0,4232 0,4615 
Resultado do teste de Kruskal-Wallis : p = 0,0407 

 
 
 
 
(Ref. Tabela 3) Resultados das comparações pareadas das categorias de idade, para 
dispêndio energético. 

Categorias de 
Idade 

40–48 49–56 

49–56 0,2620  
57–64 0,0093 0,4309 

Resultado do teste de Kruskal-Wallis : p = 0,0417 
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(Ref. Tabela 4) Resultados das comparações pareadas das categorias de grau de 
escolaridade, para RCQ. 
Categorias de grau 

de escolaridade 
Analfabeto 1º grau 2º grau 

1º grau 0,2814   
2º grau 0,0106 0,0035  

Superior 0,1909 0,3988 0,2525 
Resultado do teste de Kruskal-Wallis : p = 0,0126 

 

 

(Ref. Tabela 5) Resultados das comparações pareadas das categorias de renda per 
capita, para RCQ. 

Renda per capita < R$160,00 R$160,00 – R$266,00 R$266,00 – R$400,00 

R$160,00 – R$266,00 
0,8511   

R$266,00 – R$400,00 0,0222 0,0129  
> R$400,00 0,0385 0,0276 0,8806 

Resultado do teste de Kruskal-Wallis : p = 0,0163 

 

 

 

 


