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RESUMO
Rocha BMC. Comportamento sedentário na cidade de São Paulo: prevalência e
fatores associados [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo; 2017.
Introdução: Recentes estudos apontam inatividade física e comportamento sedentário
como dois fatores de risco distintos para desfechos em saúde. Avaliar fatores
associados a este comportamento numa população é importante na identificação dos
segmentos mais vulneráveis. Objetivo: Identificar a prevalência e características
associadas a exposição à CS em adultos. Métodos: Estudo transversal, envolvendo
2.512 participantes do Inquérito de Saúde no município de São Paulo (ISA-Capital)
2015, com idade entre 20 e 65 anos. Variáveis socioeconômicas, ambientais e de
condições de saúde foram consideradas neste estudo. Utilizou-se o Questionário
Internacional de Atividade Física, (IPAQ) para coletar dados referentes à variável
dependente que foram inicialmente analisados na sua forma contínua. Estimou-se a
prevalência de CS dicotomizando-se o tempo sentado total pela mediana. Resultado:
A mediana de tempo sentado total para amostra foi de 180 min/dia. As variáveis que
após ajuste permaneceram associadas com exposição a CS foram: escolaridade
(RP=1,41; IC95% 1,35-1,48); estado conjugal (RP= 1,05; IC95% 1,02-1,08);
segurança no bairro ( RP= 0,96; IC95% 0,93-0,99); faixa etária ( RP=0,91; IC95%
0,87-0,95); renda ( RP=1,07 ; IC95% 1,00-1,15); auto percepção de saúde (RP= 1,03
IC 95% 1,01-1,07) e sexo masculino

(RP=0,96; IC95% 0,94-0,99) Conclusão:

Indivíduos mais jovens, homens, com maior escolaridade, maior renda, que residem
em bairros considerados seguros, não casados e que tem auto percepção negativa de
sua saúde, estão entre os mais vulneráveis a CS nesta população. Considerando o
emergente desafio de lidar com o comportamento sedentário como um fator de risco
diferente e independente da prática de atividade física ressalta-se a importância de
investimentos voltados não apenas para o aumento do nível de AF, como também para
a redução do tempo sentado.
Descritores: estilo de vida sedentário; exercício; saúde do adulto; epidemiologia:
estilo de vida

ABSTRACT
Rocha BMC. Sedentary behavior in the city of Sao Paulo: prevalence and associated
factors [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo” (Brazil); 2017.
Introduction: Recent studies have pointed to physical inactivity and sedentary
behavior (SB) as two separate risk factors for health outcomes. Evaluating factors
associated with this behavior in a population is important to help identify the most
vulnerable sub-groups. Objective: To identify the prevalence and characteristics
associated with exposure to SB in adults. Methods: This was a cross-sectional study
that involved 2,512 participants aged between 20 and 65 from the municipality of Sao
Paulo Health Survey (ISA-Capital) 2015. Socioeconomic, environmental and health
conditions variables were considered in this study. The International Physical Activity
Questionnaire (IPAQ) was used to collect data relating to the dependent variable that
were firstly analyzed in their continuous form. The prevalence of SB was estimated by
splitting the total sitting time (TST), as being above the median. Result: The median
of total sitting time in the sample was 180 minutes per day. The variables that remained
associated with exposure to SB after adjustment were: scholarity (PR=1.41; IC95%
1.35-1.48); marital status (PR= 1.05; CI95% 1.02-1.08); security in the neighborhood
(PR= 0.96; CI95% 0.93-0.99); age (PR=0.91; IC95% 0.87-0.95); income (PR=1.07
; CI95% 1.00-1.15); self-perception of health (PR= 1.03 CI 95% 1.01-1.07) and
gender (PR=0.96; CI95% 0.94-0.99). Conclusion: Individuals who were younger,
men, with higher scholarity, higher income, residents in neighborhoods that are
considered to be safe, not married and who have a negative self-perception of health
are among the most vulnerable to SB in this population. Dealing with sedentary
behavior as a risk factor independent of physical activity is considered to be an
emergent challenge. As such it is important that investments are made not only in
increasing physical activity but also in reducing sitting time.
Descriptors: sedentary lifestyle; exercise; adult health; epidemiology; lifestyle.
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1.

INTRODUÇÃO

Há décadas, os profissionais da saúde têm enfatizado a necessidade de praticar
atividade física (AF) como medida de promoção de saúde e prevenção de doenças
crônicas1. Porém, recentes evidências provenientes de estudos epidemiológicos e
experimentais sugerem que os benefícios da prática regular de atividade física na dose
recomendada podem não compensar o efeito prejudicial de um prolongado tempo na
posição sentada2,3,4, comportamento este que tem se tornado cada dia mais comum na
sociedade moderna.
A palavra sentar (do latim sedere) deu origem ao termo “sedentário”, e atualmente
recomenda-se o uso do termo comportamento sedentário (CS) para descrever o tempo
gasto na posição sentada/reclinada envolvido em atividades que requerem baixo nível
de gasto energético (≤ 1,5 METs), enquanto que o termo “inativo” deve ser usado para
descrever aquele que pratica quantidade insuficiente de atividade física moderada e
vigorosa (AFMV) , ou seja, que não atinge as recomendações para atividade física5(30
min ou mais de atividade física moderada pelo menos cinco dias na semana, ou pelo
menos 20 min de atividade física vigorosa três vezes na semana)6.
O aumento de envolvimento do homem moderno em atividades de menor gasto
energético e que são realizadas na posição sentada tem-se dado, em parte, graças ao
avanço tecnológico experimentado desde a Revolução Industrial e às constantes
mudanças sociais e ambientais que estamos presenciando7. A sociedade moderna está
sendo planejada, física e socialmente, para ser “sitting-centric”, segundo Lynch e
Owen8. O corpo humano, com aproximadamente 640 músculos e 206 ossos, foi
projetado para o movimento, contudo, contrariando essa nossa natureza, nos locais de
trabalho, casas, transporte, atividades de lazer, somos encorajados a ficar cada vez
mais tempo sentados e envolvidos em atividades que requerem cada vez menos
movimento da musculatura esquelética9.
O impacto deste avanço tecnológico no envolvimento crescente do homem
moderno, de todas as idades, em comportamentos sedentários, tem chamado atenção
de pesquisadores. Estudo americano observou uma redução no gasto energético diário
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da ordem de 142 calorias/dia em média, no período de 1960-62 a 2003-0610. Já em
relação ao tempo gasto na posição sentada, observa-se um aumento. Estudo relatou
que a média de tempo semanal sentado entre os americanos passou de 26 horas em
1965 para 38 horas em 200911. O tempo gasto na posição sentada pode chegar a 9,5
h/dia, segundo dados de estudo desenvolvido no Canadá12.
Mesmo considerando que sentar seja algo natural e inevitável na nossa rotina de
vida, tornou-se importante investigar a tendência de aumento deste comportamento e
seu impacto no processo saúde-doença

do homem13,14. Estudos revelam que o

comportamento sedentário tem efeitos patofisiológicos diferentes da falta de AFMV e
independentes de sua prática. Longos períodos na posição sentada reduzem a
oportunidade de gasto energético resultantes de milhares de contrações musculares
intermitentes ao longo das 16 horas que passamos acordados15 e esta estase postural
pode desencadear uma cadeia de processos celulares deletérios, distintos daqueles
provocados pela inatividade física, e que aumentam o risco de morbimortalidade por
doenças crônicas16,4.
No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis (DNTC) respondem por
aproximadamente 70% das mortes17 e entre os quatro maiores fatores de risco para
doenças crônicas está a inatividade física18. Sendo assim, a redução da inatividade
física tornou-se uma prioridade, e grande desafio em saúde pública e esforços têm sido
feitos no sentido de aumentar o nível de atividade física na população como medida
para reduzir esta carga de doenças crônicas. Estudos apontam que nos últimos anos a
adoção de políticas públicas bem-sucedidas favoreceu o aumento do nível de atividade
física no lazer de 8% em 2006 para 14, 9% in 2012 (aumento anual de 1,9%; p <
0.001)19.
Contudo, tem sido observado que mesmo aqueles que atingem o nível de AF
recomendado podem estar expostos ao CS. Uma pessoa pode iniciar seu dia com uma
sessão de 30 minutos de exercícios garantindo assim que a dose de atividade física
recomendada seja alcançada logo no começo do dia. Porém, em seguida, fica sentada
no transporte para o trabalho, no escritório, durante o almoço, no escritório à tarde, no
transporte de volta para casa, durante o jantar e enquanto assiste televisão e se
comunica, caracterizando um alto CS. No entanto, a despeito desta alta exposição ao
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CS, esta pessoa é considerada “fisicamente ativa” porque praticou 30 minutos de
AFMV no dia 20.
Matthews e colaboradores em estudo longitudinal observaram que mesmo entre
os adultos que relataram praticar AFMV 7h/semana, altos níveis de CS (tempo de TV
≥ 7h/dia) estiveram associados com aumento de mortalidade por todas as causas (HR
1,47 IC 95% 1,20-1,79) e mortalidade cardiovascular causas (HR 2,00 IC 95% 1,33 –
3,00) quando comparado com aqueles que relataram tempo de televisão < 1 h/dia,
concluindo que conseguir a recomendação atual de AFMV pode não proteger
completamente contra alta exposição ao CS21.
Achados recentes revelam que paralelamente ao aumento no nível de AFMV,
observa-se aumento da exposição ao CS, e que a despeito do nível de AFMV aqueles
que despendem muito do seu tempo em atividades sedentárias podem ter risco
aumentado de mortalidade e morbidade. Sendo assim, muito tempo sentado e pouco
envolvimento em AFMV podem representar fatores de risco separados e diferentes
para doenças crônicas não transmissíveis22.
Em uma revisão sistemática, investigou-se a associação entre CS e desfechos em
saúde, concluindo que existe forte evidência para a associação de CS com mortalidade
por todas as causas, mortalidade por doenças cardiovasculares, doenças
cardiovasculares, diabetes tipo 2, síndrome metabólica. Evidência moderada para
associação entre CS e câncer de cólon, endometrial e ovariano. Os achados não são
ainda conclusivos para a associação de entre CS e mortalidade por câncer; sintomas
depressivos e distúrbios musculoesqueléticos. O tempo sentado representou um risco
mesmo para aqueles que atingiam o nível de AF recomendado pela OMS23.
Estudo de meta-análise investigou a associação entre CS e hospitalizações,
mortalidade por todas as causas, doenças cardiovasculares, diabetes e câncer em
adultos independente de AF. Quarenta e sete artigos foram incluídos, sendo 44 de
coorte prospectiva. Associações significativas foram encontradas para mortalidade por
todas as causas (HR 1,24 IC 95%1,09-1,41), mortalidade por doenças cardiovasculares
(HR 1,18 IC 95% 1,11-1,26), incidência de doença cardiovascular (HR 1,14 IC 95%
1,00-1,73), mortalidade por câncer (HR 1,17 IC 95% 1,11-1,24), incidência de câncer
(HR 1,13 IC 95% 1,05-1,21), e incidência de diabetes tipo 2 (HR 1,91 IC 95% 1,64 -
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2,22). O prolongado tempo sentado esteve associado com estes desfechos em saúde,
independentemente da AF24.
Recente revisão sistemática analisou dados de pesquisas em 54 países e
encontrou que o tempo sentado (> 3h/dia) tem um impacto significativo na mortalidade
por todas as causas, sendo responsável por 433 000, ou 3,8%, das mortes nestes países,
sendo este maior em países de alta renda25.
Segundo Eklund e colaboradores26, em comparação com outros fatores de risco à
saúde, o aumento do risco de mortalidade (58%) para aqueles que sentam mais que 8
horas/dia e que são também pouco ativos é semelhante àquele do tabagismo27 e da
obesidade28.
Considerando que é crescente o envolvimento de adultos em comportamentos
sedentários, e que este comportamento tem sido associado a efeitos deletérios que
podem não ser compensados pelo efeito protetor da prática de AF, medidas voltadas
não só para o aumento da AF mas também para a redução do CS tornam-se um
importante desafio em saúde pública1, e governos e instituições em todo o mundo estão
investindo neste campo de pesquisa29,30.
A pesquisa em comportamento sedentário é muito recente. O interesse maior no
tema evidenciou-se no início dos anos 200031, porém só em 2012 o CS foi oficialmente
definido como um construto diferente de inatividade física5. O consenso em torno da
definição conceitual e operacional do CS ainda representa um desafio para
pesquisadores da área32, contudo, os avanços da pesquisa apontando para a associação
entre CS e desfechos em saúde independente da AFMV já formam um corpo
consistente de evidências. Os desafios e avanços de conhecimento neste tema tão
emergente caracterizam então um instigante e promissor campo de pesquisa32.
Muito ainda há para investigar sobre os padrões de ocorrência e os fatores que
determinam estes padrões, sobre a frequência, distribuição e os determinantes do CS
nas populações33,34. Os determinantes e fatores associados ao CS são distintos. Vários
são os fatores que têm sido apontados como contribuintes para o aumento de exposição
a este comportamento e que precisam ser investigados. Dentre estes fatores temos,
além das características individuais, os fatores ocupacionais, familiares, ambientais,
sociais, culturais, aqueles relacionados a políticas públicas e outros35,36 .

5

Os países desenvolvidos têm investido neste tema, porém, em países em
desenvolvimento, como o Brasil, as pesquisas estão apenas começando.

A

identificação dos segmentos mais vulneráveis e de fatores que possam estar associados
à exposição ao CS pode contribuir para compreensão do impacto deste comportamento
na saúde pública e para a avaliação e formulação de medidas de intervenção. O
objetivo do presente estudo foi identificar a prevalência e fatores sociodemográficos,
ambientais e biológicos associados à exposição ao comportamento sedentário em
adultos na cidade de São Paulo.
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2.

OBJETIVO

2.1. Objetivo geral
•

Estimar a prevalência e identificar fatores associados à exposição ao
comportamento sedentário em adultos residentes na cidade de São Paulo.

2.2. Objetivos específicos
•

Estimar a frequência da exposição ao comportamento sedentário em
adultos residentes na cidade de São Paulo.

•

Descrever a distribuição do comportamento sedentário segundo
características demográficas, socioeconômicas, ambientais e condições de
saúde nesta população.

7

3.

REVISÃO DA LITERATURA

3.1.

Comportamento sedentário: fator de risco à saúde
O comportamento sedentário surge como um fator de risco diferente e

independente do nível de atividade física para o desenvolvimento de doenças crônicas
não transmissíveis, e a importância clínica e implicação deste novo paradigma na
abordagem de desfechos em saúde é grande37,9.
A seguir serão mencionadas algumas das evidências da associação independente
do CS com desfechos em saúde do adulto: mortalidade, doenças cardiovasculares,
diabetes, câncer, saúde mental, obesidade e distúrbios osteomusculares.

o Mortalidade
Recente meta-análise com estudos prospectivos relatou um aumento de 5% do
risco de mortalidade para cada 1 hora de aumento no TS (> 7 h/dia), e um risco de
mortalidade 34% maior para aqueles que relataram sentar 10 horas/dia,
independente da atividade física. A fração atribuível populacional para
mortalidade por todas as causas para tempo sentado total foi de 5,9% após ajuste
para atividade física (p-trend 0,001) sendo observado neste estudo um efeito doseresposta para tempo sentado e mortalidade por todas as causas38.
Em estudo prospectivo, Schmid e colaboradores encontraram por acelerometria
que o maior tempo sentado (média de 8,6 horas/dia) esteve associado com
aumento no risco de mortalidade por todas as causas (RR 2,03 IC 95% 1,09-3,81)
independente de AFMV e concluíram que tanto a alta exposição ao CS quanto
baixo nível de AFMV são preditores fortes e independentes de precoce
mortalidade por todas as causas39.
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o Doenças cardiovasculares
Revisão de estudos prospectivos encontrou que cada 2 h/dia de aumento no TS
esteve associado com um aumento de 5% (HR 1,05; IC95% 1,01-1,09) em eventos
cardiovasculares, após ajuste para AFMV. Já para cada 2h/dia de aumento no
tempo de TV, este aumento foi de 17% (HR 1,17: IC95% 1,13-1,20)40.
Estudo prospectivo com mulheres entre 50-79 anos (n=71 018) demonstrou que
sentar ≥ 10 horas/dia comparado com sentar ≤ 5 horas/dia esteve associado com
aumento de risco para doença cardiovascular (HR1,18 IC 95% 1,09-1,29),
independente da AFMV41.

o Diabetes tipo 2
Wilmot e colaboradores realizaram uma revisão sistemática e meta-análise (794
577 participantes) incluindo 16 estudos prospectivos e 2 transversais, sendo 15
deles de moderada a alta qualidade. O maior tempo sentado comparado com o
menor tempo sentado estava associado com 112% de aumento no RR de diabetes
(RR 2,12; IC 95%, 1,61 a 2,78), um aumento de 90% no risco de mortalidade
cardiovascular (OR 1,90; IC 95 1,36 a 2,66) e um aumento de 49% no risco de
mortalidade por todas as causas (OR 1,49; IC 95% 1,14 a 2,03). Neste estudo, a
força da associação foi mais consistente para diabetes. As associações relatadas
foram largamente independentes de AFMV42.
Metanálise incluindo estudos prospectivos relatou que para cada aumento de 2
h/dia no tempo de TV havia um aumento de 20% no risco para desenvolver
diabetes tipo 2 (RR 1,20 ; IC 95% 1,14-1,27)43.
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o Câncer
Revisão sistemática identificou que dez entre dezoito artigos encontraram
associação estatisticamente significativa entre CS e risco aumentado para câncer
endometrial, colorretal, ovariano e de próstata44.
Em estudo de meta-análise (n=4 324 462), incluindo estudos de coorte e casocontrole, foi examinada a associação entre CS e câncer de cólon e retal e observouse associação significante entre CS e câncer de cólon (RR: 1,30; IC 95%: 1,22 a
1,39), que não se confirmou entre CS e câncer de reto (RR: 1,05; IC 95%: 0,98 a
1,13). Quando analisados por subgrupos, o RR das coortes foi 1,06 (IC 95%: 1,01
a 1,12) entre CS e câncer de reto, e de 1,27 (IC95% 1,18-1,36) para o câncer de
cólon. Para os estudos de caso-controle o OR para câncer de cólon foi 1,46 (IC 95%
1,22- 1,68) e para câncer de reto foi de 1,06 (IC95% 0,85- 1,33). CS apresentou-se
como um fator de risco para câncer de cólon, independente da AFMV45.
o Saúde mental
Recente metanálise investigou as evidências da associação entre CS e risco de
depressão. Foram encontrados onze longitudinais e trinta estudos transversais,
sendo observado um RR de depressão para CS de 1,31 (IC95% 1,16-1,48) em
estudos transversais e de 1,14 (IC95% 1,06-1,21) em estudos longitudinais.
Quando avaliados os diferentes tipos de CS, observou-se que o RR de depressão
foi 1,13 (IC95% 1,06-1,21) para tempo de TV prolongado e de 1,22 (IC95% 1,101,34) para prolongado tempo de computador. Autores concluíram que CS esteve
associado com aumento do risco de depressão46.
Em 78% dos estudos incluídos em uma revisão sistemática foi encontrada pelo
menos uma associação positiva entre CS e risco de ansiedade, concluindo que
existe uma moderada evidência desta associação baseado em estudos
transversais47.
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o Obesidade
Estudo transversal envolvendo 1 937 adultos americanos utilizando análise
composicional (níveis de comportamento físico) observou que o índice de massa
corporal alterava em 1,21% quando 10 minutos de AFMV eram substituídos por
10 minutos de AFMV. No entanto, o oposto, substituindo 10 minutos de CS por
10 minutos de AFMV, alterava o índice de massa corporal (IMC) em apenas
0,001%48.
Estudo longitudinal incluiu 158 69 pessoas (média de idade de 63 anos) que ao
início do estudo (9 anos antes) tinham fornecido auto relato dos dados para IMC.
Nesta amostra foi observado que gastar mais tempo sentado na baseline esteve
associado com maior aumento de índice de massa corporal (IMC) no decorrer do
tempo. As associações foram independentes da ingestão calórica, duração do sono
e AFMV49.

o Distúrbios osteomusculares
Chastin e colaboradores investigaram o efeito deletério do CS no
desenvolvimento da osteoporose em um estudo com 1 348 jovens entre 8 e 22
anos, através de densitometria óssea e medida direta de CS (acelerometria). Foi
observado que, independentemente do tempo envolvido em AFMV, o tempo de
tela (como marcador de CS) esteve negativamente associado à densidade mineral
óssea. Cada aumento de 1h/dia no tempo de TV correspondia a uma diferença de
-0,77g na densidade mineral óssea (DMO) de mulheres (IC 95% -1,31 a -0,22) e
diferença de -0,45 g na DMO de homens (IC 95% - 0,83 a -0,06)50.
Estudo investigou a associação entre TS medido objetivamente e dor lombar
entre trabalhadores do colarinho azul (trabalhadores da construção civil, limpeza
urbana, serviços de saúde, outros) e encontrou que TST esteve positivamente
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associado com intensidade de dor lombar ( OR= 1,43, IC 95%= 1,15-1,77),
mesmo após controle para vários fatores individuais e relacionados ao trabalho51.
No conjunto, os estudos epidemiológicos avaliando associação entre CS e
mortalidade, doença cardíaca coronariana, diabetes e riscos metabólicos específicos
apontam que sentar demais pode acarretar sérios problemas de saúde, que não podem
ser simplesmente explicados por deficiência de exercício16.
Contudo, a heterogeneidade dos estudos não permite ainda elaborar um
consenso em torno da questão. Alguns pesquisadores como Hamer52, Maher53 e
Altenburg e colaboradores54 concluíram não haver associação entre CS e desfechos
em saúde independente da AFMV. Achados conflitantes como estes se devem em
parte, à dificuldade de padronização de instrumentos e definições em CS55,56,32.

3.2.

Comportamento sedentário: definição e métodos de mensuração
Em função da ainda recente emergência do tema, ocorre a dificuldade em

relação à definição conceitual e operacional do CS e aos instrumentos de medida57.

3.2.1. Definição conceitual e operacional de comportamento sedentário
Por muitos anos, o comportamento sedentário foi considerado como sendo o nível
menos ativo numa escala contínua de AF e definido como sinônimo de inatividade
física. Aos poucos este conceito vem se transformando e ainda caminha para um
consenso32,55. De acordo com Hallal e colaboradores em estudo de revisão sistemática
sobre atividade física no Brasil, identificou-se a utilização de 26 diferentes definições
operacionais da variável “sedentarismo”57 e esta falta de uniformidade representa um
grande desafio55.
Em função das recentes transformações e da evolução na definição conceitual,
cabe aqui a apresentação de alguns termos necessários para a compreensão do tema:
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o Comportamento sedentário é definido como “qualquer comportamento no
tempo acordado, caracterizado por um gasto energético ≤ 1,5 MET enquanto
numa posição sentado ou reclinada” 5. Por definição então, o CS apresenta
dois componentes: gasto energético (≤1.5 METs) e postura (sentada ou
reclinada) 20, 55.
o MET (metabolic equivalent task): “o equivalente metabólico de uma tarefa.
A classificação de intensidade das atividades físicas refere-se à quantidade
equivalente em METs para cada tipo de atividade”. Sendo 1 MET o
equivalente ao gasto energético de uma pessoa em repouso absoluto. O gasto
energético: compreende a soma de três componentes: taxa metabólica basal
(60%), efeito termogênico da digestão (10-15%) e gasto energético decorrente
de AF (25-30%)

58

.

o Atividade física: “qualquer movimento corporal envolvendo músculos
esqueléticos com resultante aumento no gasto energético acima do nível de
repouso” A atividade física pode ser classificada segundo o nível de gasto
energético em: leve (entre 1,6 e 2,9 METs); moderada (entre 3,0 e 5,9 METs)
e vigorosa (6 ou mais METs)59. Segundo o American College of Sports
Medicine(ACSM), adultos devem praticar 30 minutos ou mais de atividade
física moderada (AFM) pelo menos cinco dias na semana, ou 20 minutos de
atividade física vigorosa (AFV) três vezes dias na semana. Combinações de
atividade física moderada e vigorosa podem ser realizadas para atingir esta
recomendação. Existem ainda outras diretrizes60. Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS) a recomendação é para 150 minutos de atividade
física moderada ou 75 minutos de atividade física vigorosa por semana em
sessões de pelo menos 10 minutos de duração61.
o Inatividade física: “não praticar nenhuma quantidade de atividade física”62.
o Ativo insuficiente: “quando realiza atividade física abaixo do nível
recomendado”. Ativo: “quando alcança as metas recomendadas”. Muito
ativo: “quando ultrapassa as metas recomendadas”63.
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o A atividade física, pode ainda ser dividida em: (1) aquelas que envolvem a
prática de exercício e (2) NEAT (non-exercise activity termogenesis) aquelas
que não envolvem exercício. NEATs (non-exercise activity termogenesis) por
sua vez, compreendem duas atividades: comportamento sedentário (1,0-1,5
MET); e atividades físicas leves (AFL) (1,6 a 2,9 METs), como por exemplo
andar, que não chegam a caracterizar um exercício físico, mas contribui
substancialmente para o balanço energético e para a saúde como um todo. A
atividade física leve (mas não a AFMV) apresenta uma relação inversa com o
CS64.
o Exercício: “atividade física planejada, estruturada, repetida, e com objetivos
de manter ou melhorar um ou mais componentes da aptidão física59.
Em relação à definição operacional do CS, a dificuldade de padronização é
ainda maior. A diversidade de indicadores, de formas de expressar a variável CS e de
tratamentos estatísticos que podem ser utilizados na pesquisa em CS dificultam o
estudo do tema65.
Os indicadores que podem ser utilizados para caracterizar CS são vários, e esta
multiplicidade representa então um desafio neste campo de pesquisa. Os indicadores
podem ser definidos segundo: i) domínios específicos (no trabalho, lazer, escola, no
transporte); ii) tipos específicos de comportamentos, como o tempo de TV, tempo de
computador, tempo de tela (agrupando TV, computador, videogame); iii) a totalização
do tempo destinado a todas as manifestações do comportamento sedentário ao longo
do dia (tempo sentado total)66. Dentre os vários indicadores de CS, o tempo sentado
total (TST) e tempo sentado diante da TV (tempo de TV) são os mais utilizados na
literatura, apresentando boa avaliação psicométrica (validade, reprodutibilidade e
objetividade)67.
A maneira como a variável CS será expressa no estudo é outro aspecto importante
a ser definido. A variável que caracteriza o comportamento sedentário é
fundamentalmente contínua, porém em geral os dados são analisados na forma
dicotômica e por vezes, na ordinal. E no caso da categorização desta variável, uma
questão crítica é a definição do ponto de corte que deve ser usado, e a falta de
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padronização neste sentido pode dificultar a interpretação e comparação de dados68.
Embora seja vital do ponto de vista etiológico identificar um limiar de duração para
tempo sentado a partir do qual os efeitos adversos à saúde seriam observados, até o
momento isto ainda não é possível32.
Finalmente, ainda do ponto de vista operacional, é importante definir o
tratamento estatístico, forma de controlar as demais variáveis envolvidas no estudo do
CS e interpretação dos resultados32,68. Em relação aos procedimentos estatísticos, a
análise de mediação69, análise composicional48 e isotemporal8 são algumas das
tendências no estudo do CS.
O delineamento de estudos do CS envolve, então, a definição dos indicadores que
serão utilizados, do ponto de corte para caracterização do CS, do procedimento
estatístico de análise dos dados, além do instrumento de coleta de dados que será
utilizado (por medida objetiva ou subjetiva)67.

3.2.2.

Métodos de mensuração

Os métodos de avaliação do comportamento sedentário também estão em fase
incipiente de desenvolvimento e, portanto, ainda apresentam limitações67.
Pesquisadores do CS concordam que um dos grandes desafios nesta área de
pesquisa diz respeito à validação e padronização de métodos de avaliação (objetiva e
subjetiva) para fornecer maior precisão e consistência à pesquisa56, 65.
As medidas do CS podem ser subjetivas, através de questionários ou podem ser
objetivas, utilizando-se dispositivos como o acelerômetro67.
É importante salientar que, dentre os diferentes métodos de avaliação do CS,
nenhum método específico pode ser identificado ainda como padrão ouro65. Os
métodos objetivos conferem medidas mais precisas, avaliando os componentes
primários do CS, que são a topografia corporal e o equivalente metabólico68. Já os
questionários são importantes na avaliação dos componentes secundários do CS que
dizem respeito ao tipo e contexto no qual o CS ocorre. A melhor indicação do método
vai depender do propósito e características do estudo68.
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o Medida Objetiva.
Os acelerômetros são os dispositivos mais utilizados para medida objetiva de CS.
Trata-se de pequenos dispositivos que medem a frequência e amplitude de aceleração
do corpo, gerando informações na forma de “counts” (<100 counts/min (<1,5 METs)
de movimento. Estes dispositivos devem ser capazes de capturar os dois componentes
primários do CS: postura e gasto energético68.
Os acelerômetros são basicamente de dois tipos: convencionais e com a função
inclinômetro.
Os acelerômetros convencionais (tipo ActiGraph) são instrumentos focados no
gasto energético e devem ser usados quando o objetivo primário for detectar
diferentes intensidades de AF), sendo, no entanto, limitados para distinguir posturas
específicas (como sentado, reclinado ou em pé parado) e alterações da postura70.
Já os acelerômetros com a função inclinômetros (tipo ActivPAL) devem ser
usados quando o CS for o desfecho primário de interesse, pois pode fornecer mais
dados referentes a posturas específicas, componente essencial no CS70,68.
Outros recursos de medida objetiva como a utilização de dados de geolocação
combinados com os sinais de aceleração em celulares, sensores de pressão na cadeira,
sensores térmicos no teto em locais de trabalho, sensores de áudio (têm sido propostos
e testados para melhorar a acurácia da mensuração e captar informações do contexto
(componente secundário) do CS65,67,71.
A acelerometria apresenta boa precisão e confiabilidade (r=0,97) na medida de
CS e está sendo largamente utilizada na avaliação de CS como um método que supera
muitas das limitações das medidas subjetivas, especialmente porque estão livres do
viés de memória a que estão sujeitos os questionários72.
Trata-se de um método logisticamente complexo na prática, especialmente para
estudos de base populacional73. Apresenta ainda como limitação o alto custo, elevada
perda de dados, dificuldade de discriminar a postura (no caso do ActGraph), em
fornecer informações quanto ao contexto do contexto social e ambiental nos quais
ocorre o CS

55

. Neste sentido tem sido proposto a associação de inclinômetros e

questionários65.
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o Medida Subjetiva
Medidas subjetivas de estimativa de CS podem ser obtidas através da aplicação
de questionários, diários ou entrevistas67.
Grande parte das evidências geradas é derivada de estimativas do CS pela
utilização de questionários autoaplicáveis66. Estes questionários são indicados para
estudos de base populacional, são de fácil aplicação, de baixo custo e menor perda de
dados quando comparado ao acelerômetro74.
Os questionários podem ser auto aplicados, ou em formato de entrevistas feitas
pessoalmente ou por telefone. Este é o método mais utilizado nos mais recentes estudos
prospectivos da relação entre CS e eventos adversos à saúde66, contudo, as medidas
baseadas em informações fornecidas pelos sujeitos apresentam precisão limitada73.
A confiabilidade e validade das medidas autorreferidas de CS disponíveis são
comparáveis com aquelas relatadas para medidas subjetivas de AF. Estudos sugerem
que os questionários apresentam propriedades psicométricas limitadas, porém
aceitáveis para estabelecer uma associação transversal com desfechos em saúde, mas
não necessariamente para avaliar mudanças ao longo do tempo em estudos de coorte
e de intervenção66.
Os questionários têm a vantagem de fornecer dados sobre o contexto podendo
considerar vários componentes e domínios do CS ou a totalização do tempo sentado66.

3.2.2.1 International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)
Para totalização do tempo sentado, um dos questionários mais utilizados em todo
o mundo é o International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), sendo indicado
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para estimativa da exposição ao CS

75

.

Este instrumento é tradicionalmente utilizado para avaliação de nível de atividade
física, mas apresenta também questões referentes ao tempo gasto na posição sentada
(“quanto tempo no total o(a) sr.(a) gastou sentado durante um dia de semana e de
final de semana?”) que são utilizadas na avaliação do CS74. Esta questão oferece uma
estimativa do tempo sentado total (TST) por dia. Ele pode ser aplicado por meio de
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entrevista telefônica ou autoaplicado76. Trata-se de um dos instrumentos mais
utilizados internacionalmente o que facilita a comparação de dados entre os países.
O item de tempo sentado do IPAQ tem demonstrado confiabilidade aceitável
(Spearman p >0.7 para teste–reteste) e moderada correlação (Spearman r < 0.5) entre
o tempo total sentado do IPAQ e o acelerômetro67.
Observou-se que as pessoas podem ter dificuldade em informar sobre os itens do
IPAQ referentes à atividade física e os referentes à determinação do nível de gasto
energético de suas atividades durante o dia, classificando-as em leves, moderadas ou
vigorosas, mas poderão mais facilmente relatar o tempo que passam na postura sentada
ou reclinada. Portanto, as perguntas relacionadas ao CS, que se referem ao somatório
do tempo na posição sentada/reclinada no IPAQ, favorecem a obtenção de informações
mais confiáveis76.
O IPAQ pode ser utilizado em duas versões: a longa (avalia o tempo sentado em
dias de semana e dias de final de semana) e a versão curta (avalia apenas em dias de
semana). O IPAQ na versão longa tem a vantagem de avaliar o tempo sentado em dias
de semana e dias de final de semana, fornecendo uma cobertura um pouco maior de
informações, se comparado à versão curta que avalia apenas o TS em dias da semana75.
Estudos observam que os questionários podem apresentar estimativas de tempo
sentado diferentes quando comparadas às medidas diretas (acelerômetros), em geral
no sentido da subestimação dos valores77,78. Estudo comparando os dados de tempo
sentado por medida direta (acelerômetro) com dados de medida indireta (IPAQ)
observou que o TS medido pelo IPAQ pode subestimar em 43% (∼204 min/dia) o
valor por medida direta79.

3.3.

Prevalência e fatores associados ao comportamento sedentário em adultos

3.3.1.

Prevalência de comportamento sedentário

Os estudos que avaliam o tempo gasto em atividades sedentárias podem diferir
bastante em seus resultados. Como referido na seção anterior, a falta de padronização
na medida de comportamento sedentário, bem como a falta de consenso sobre a melhor
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forma de operacionalização da medida torna difícil a comparação entre diferentes
estudos55,56. Para facilitar a comparação, apresentaremos resultados de estudos que
utilizaram como indicador de CS o TST, estimados por medida objetiva ou subjetiva.
Com base em medidas objetivas (acelerômetros), adultos apresentam em média 6
a 8 h/dia de TST 21, e adultos > 60 anos de idade, em média 8,5 a 9,5 h/dia80,81.
Um estudo de prevalência internacional desenvolvido por Bauman e
colaboradores utilizou medida indireta de CS (IPAQ), incluindo 49 493 adultos entre
18-65 anos em 20 países, e estimou que a mediana de TST entre estes países foi de
300 min/dia (IIQ=180-480) (5, 8 horas/dia, com quintis variando de <3 horas /dia a ≥9
horas/dia). Os dados variaram bastante entre eles. Por exemplo, adultos no Japão e
Arábia Saudita relataram mais que o dobro da mediana do TS por dia (medianas ≥ 420
min/dia) que os adultos de Portugal (medianas ≥150 min/dia) e do Brasil (medianas
≥)180min/dia). Na Índia, a mediana foi de 210 min/dia; Austrália, China, Nova
Zelândia e EUA 240 min/dia; Argentina, Bélgica, Canadá, Espanha e Suécia, 300
min/dia; República Tcheca, Hong Kong, Lituânia, Noruega e Hong Kong, 360
min/dia82.
Hallal et al. realizaram uma pesquisa com dados de 66 países e encontraram que
a prevalência global de adultos que despendem mais de 4 h/dia sentado foi de 41,5%
(41,3–41,7). Os dados variaram muito entre as regiões do mundo. Considerando o
tempo de 4 h/dia sentado, observou-se: 64,1% (63,5–64,7) na Europa; 55,2% (54,3–
56,1) nas Américas; 41,4% (40,1–42,7) no Mediterrâneo Ocidental; 39,8% (39,3–
40,3) no Pacífico Oriental; 38% (37,4–38,2) na África e 23,8% (23,1–24,5) no Sudeste
da Ásia33.
Recente estudo envolvendo 54 países encontrou que cerca de 60% das pessoas
gastam mais de 3 h/dia na posição sentada, e neste estudo os adultos relataram em
média um TST de 4,7 h/dia25.
Pesquisa envolvendo adultos americanos (n= 4 632) estimou por medida objetiva
(acelerometria) um tempo médio de 7,7 horas/dia sentado (55% do tempo acordado)21.
Estudo realizado em Pelotas (Rio Grande do Sul) (n=2.927), encontrou por
medida de autorrelato (subjetiva) que a mediana de TST foi de 270 min/dia (IIQ=150480)83.
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Em outro estudo, na cidade de Ribeirão Preto (São Paulo), os autores mediram a
média diária de tempo sentado por meio do Questionário Internacional de Atividade
Física (IPAQ). Os autores encontraram nesse estudo que o TST médio foi de 280,9
min/dia84.
Recente estudo de revisão sistemática com dados de países da Europa descreveu
a variação de tempo sedentário entre estes países e encontrou que TST estimado por
medida de autorrelato (subjetiva) variou de 150 (mediana) a 620 (média) minutos por
dia entre os países, com 18,5% dos participantes relatando TST > 7,5 h/dia. Em geral,
pessoas que vivem em países do norte da Europa, região mais desenvolvida e fria,
relataram mais tempo sedentário que aquelas do sul da Europa73.
Em relação à prevalência de CS ainda, Young e colaboradores observam que
aqueles que gastam mais tempo em AFMV apresentam tempo sedentário semelhante
àqueles que são menos fisicamente ativos (tempo sedentário médio de 472 min/dia
versus 489 min/dia ou 7,9 h/dia versus 8,2 h/dia), o que sugere que AFMV pode não
substituir o tempo sedentário65.
Hallal e colaboradores ressaltam que estudos de prevalência de CS podem diferir
amplamente dependendo do método adotado em cada estudo para avaliação do CS.
Em seu estudo de revisão sistemática da literatura em 2007, no qual foram analisados
apenas pesquisas com dados coletados no Brasil, observou-se que a prevalência de
sedentarismo diferiu amplamente entre os estudos, em função dos diferentes
instrumentos e definições utilizadas, oscilando entre 26,7% e 78,2%57 .
Apesar das diferentes metodologias adotadas entre estes estudos, os dados
internacionais sobre prevalência de comportamento sedentário evidenciam elevadas
proporções de tempo despendido nesse tipo de comportamento. O tempo gasto em
atividades sedentárias tem apresentado tendências de se tornar maior que o tempo de
sono, substituindo então não só atividades físicas como também o tempo dedicado a
este repouso que é fundamental para a saúde do homem48.
Observa-se que ainda são poucos os estudos em países de baixa e média renda34.
Ainda no contexto da epidemiologia, tão importante como estimar a prevalência deste
comportamento na população é identificar as variáveis que possam estar a ele
associadas.
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3.3.2. Fatores associados a comportamento sedentário

Conhecer os fatores que podem estar associados ao comportamento sedentário
numa população é primordial para melhor compreensão do problema e planejamento
de intervenções mais efetivas em termos de saúde pública85.
Investigar as características da população exposta é especialmente importante
para melhor compreender a relação entre CS e AFMV. Se considerássemos que são
fatores dependentes de maneira inversa (sedentário sendo o contrário de ativo), então
poderíamos esperar que as características e determinantes (sociais, demográficos e
ambientais) no grupo das pessoas que sentam mais, fossem diferentes das
características do grupo de pessoas que se exercita mais. Bauman et al. observaram
que isto não ocorreu. Observando as características dos que mais praticavam atividade
física no lazer, encontraram que eram homens, jovens e mais ricos86,87. Numa
compreensão do CS simplesmente como o oposto da AF (e não como um fator distinto)
poderíamos esperar que os mais expostos a CS fossem então mulheres, idosos e mais
pobres. Porém, os mais expostos ao CS, assim como os mais ativos, estavam entre os
mais jovens, homens e mais ricos.
Em geral os estudos têm encontrado resultados neste sentido12, sendo
observado subgrupos populacionais tendo probabilidade de apresentar características
semelhantes, sugerindo a coexistência dos dois fatores (CS e AFMV) num mesmo
subgrupo4.
Estudos têm investigado como fatores demográficos, socioeconômicos,
ambientais e biológicos que podem estar associados com o comportamento sedentário,
dentre eles: idade, sexo, estado conjugal, escolaridade, renda, segurança no bairro e
outros.
o Idade
Estudo com amostras representativas de 20 países demonstrou que pessoas
mais jovens (18-39 anos) gastam mais tempo sentadas que aquelas mais velhas
(40-65 anos)82. O mesmo foi encontrado em estudo envolvendo adultos (n=2
927) brasileiros83.
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Uma associação diferente foi encontrada em recente revisão sistemática, com
o TS aumentando à medida que aumentava a idade, em catorze dos vinte
estudos incluídos na revisão36. Outros estudos encontraram a mesma
tendência88,89. Já em estudo feito na Suécia, não foi encontrada diferença por
faixa etária75.
A diferença por faixa etária parece depender do tipo de CS avaliado. Shields e
colaboradores avaliaram a diferença da associação entre idade e CS
dependendo do tipo de atividade sedentária90. O estudo investigou, então, a
prevalência de tempo de TV e tempo de computador entre adultos canadenses
e encontrou que o tempo de TV (CS no lazer) esteve positivamente associado
com idade, enquanto que tempo de computador (CS no trabalho) esteve
inversamente associado com idade90. Considerando o CS no transporte, o ser
mais velho foi preditivo de menor tempo gasto em transporte91.

o Sexo
Em recente revisão sistemática foram encontrados 19 estudos investigando a
associação de sexo com CS, sendo que em dez deles o sexo feminino foi
inversamente associado ao CS36. Os demais estudos nesta revisão encontraram
pouca ou nenhuma associação com nenhum dos sexos. Estudo de Hallal et al.
também não encontrou diferença entre sexos na exposição ao CS (≥ 4h/dia em
TST)33.
Estudo de Bauman e colaboradores observou que a exposição a CS entre
homens e mulheres parece variar de acordo com o lugar82. Em seu estudo
envolvendo 20 países, o TST foi maior entre os homens em 7 países (Brasil,
Colômbia, China, Bélgica, Espanha, Arábia Saudita, Índia). As mulheres
estavam mais expostas em 5 países (República Tcheca, Hong Kong, Lituânia,
Taiwan, Japão). Nos demais países, não houve diferença entre os sexos
(Portugal, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos da América, Argentina,
Canadá, Suécia, Noruega).
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Estudo envolvendo adultos na Alemanha (n=2 000) encontrou que a mediana
de tempo sentado para homens era uma hora mais alta que para as mulheres (5
versus. 4 h/dia)78. Outro estudo realizado em três países de alta renda (EUA,
Austrália e Bélgica) também encontrou que os homens apresentaram maior
relato de TST quando comparado às mulheres91.
Em estudo conduzido em Ribeirão Preto (São Paulo) (n=1 205), os homens
apresentaram valores médios de TST maiores que as mulheres, sendo, para o
conjunto dos homens, 306,2 minutos e, para as mulheres, 270,3 minutos84.
Estudo de base populacional na Austrália (AusDiab) observou maior
envolvimento dos homens não só em TST, mas também em tempo de TV e de
computador, comparado às mulheres89.

o Escolaridade
Os aspectos socioeconômicos têm apresentado associação com TST. Um bom
marcador socioeconômico é o nível de escolaridade. Maior escolaridade foi
correlacionado com aumento de TST em estudos no Brasil92,83.
Estudo com representativa amostra (n=227 187) de australianos também
observou um gradiente educacional, com aqueles que apresentam pósgraduação relatando maior TST88. Outros estudos mostraram também uma
relação positiva entre escolaridade e CS 78,82.
Recentes estudos de coorte prospectiva, um no Canadá93 e outro na Noruega94,
objetivaram descrever padrões (domínios de CS) e preditores de CS e
identificar aqueles que consistentemente tem baixo TST e consistentemente
tem alto TST ao longo dos 10 anos e 11 anos do estudo, respectivamente. Os
dois estudos observaram que pessoas que consistentemente apresentavam alto
TST tendiam a ser de nível universitário.
A relação entre comportamento sedentário e escolaridade também parece ser
influenciada pelo contexto avaliado. Quando a medida de comportamento
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sedentário é o tempo de TV, observa-se uma relação contrária àquela entre TST
e escolaridade, com o tempo de TV diminuindo à medida que aumenta a
escolaridade89.
Quando o contexto avaliado é o trabalho, estudos encontraram uma relação
positiva com grau de escolaridade, com o TS tendendo a aumentar com o
incremento do nível de escolarização95,92.
Estudo envolvendo trabalhadores em hospital universitário na Inglaterra
comparou o CS nos diferentes subgrupos de características demográficas e
ocupacionais e identificou que trabalhadores abaixo de 30 anos e aqueles sem
qualificação educacional que apresentavam baixo nível de CS no trabalho,
apresentavam em contrapartida mais altos níveis de CS fora do trabalho96.

o Renda
Outro fator socioeconômico que apresenta associação com o comportamento
sedentário é a renda familiar ou individual. Associação positiva foi encontrada
em recente revisão sistemática, com aqueles de maior renda apresentando
relato de maior TST quando comparados aos de menor renda36. Este resultado
corrobora os achados de um estudo de coorte prospectiva na Austrália89.
A relação inversa entre renda e CS foi encontrada em estudo australiano
conduzido por Clark e colaboradores, quando o indicador de CS foi tempo de
TV. Neste estudo, tanto homens quanto mulheres com baixa renda familiar (0
a 300 $/semana), quando comparados com aqueles de alta renda familiar (>
$800/sem), foram mais propensos a maior tempo de TV89. Estes resultados
foram confirmados por pesquisadores canadenses que relataram que maior
renda familiar esteve associada a menor tempo de TV97.
A literatura então aponta para a variação da associação entre renda e CS de
acordo com o tipo de indicador utilizado. Segundo dados de recente revisão
sistemática, quando o indicador considerado foi TST todos os estudos
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mostraram uma associação positiva entre renda e CS, com o TST aumentando
à medida que aumentava a renda36.
Quando o indicador considerado é TS no trabalho95,92 e no transporte91, a
relação ainda é positiva. Porém a relação é negativa quando o indicador
considerado é o tempo de TV95,19. Pesquisadores japoneses98 não encontraram
associação entre renda e tempo de TV.

o Estado Conjugal
Outro fator que tem sido associado a tempo sentado é o estado conjugal.
Estudos apontam que pessoas casadas gastam menos tempo sentadas que
aquelas não casadas99,100. Estudo com representativa amostra no Canadá
(n=260 000) também observou que ser casado foi negativamente associado
com TS88.
As mulheres solteiras apresentaram menor relato de TST quando foram
comparadas às mulheres viúvas/divorciadas em estudo realizado em países
escandinavos101.
Considerando como indicador de CS o tempo de TV, estudo em Hong Kong
(n=3.016) encontrou que pessoas casadas relataram gastar mais tempo de TV
que aqueles que não são casados102. Diferente de estudo no Japão (n=1 034)
que observou que o tempo de TV, assim como tempo de computador, ou outro
aparelho com tela (screen time), era maior entre os não casados98.
A associação entre estado conjugal e tempo sentado parece estar relacionado à
presença de filhos dependentes em casa. Estudo de coorte prospectiva
envolvendo mulheres australianas num seguimento de 10 anos, avaliou, dentre
outros aspectos, a relação entre eventos da vida e a variação em tempo sentado
e encontrou que eventos como ter filhos (redução na renda e começar a
trabalhar) estiveram associados a declínio no TST de mulheres jovens89.

25

Huffman e colaboradores encontraram que ter crianças menores de 12 anos em
casa foi um fator de proteção para prolongado tempo de tela99.

o Fatores ambientais
Os fatores ambientais também podem exercer influência no tempo gasto em
atividades sedentárias35. Fatores ambientais, psicossociais e familiares como
presença de apoio familiar, presença de regras dos pais em relação uso de
TV/computador, controle de itens de conforto no ambiente domiciliar (não ter
TV no quarto, por exemplo), condições de segurança na vizinhança, são
importantes fatores que parecem estar associados à redução do CS103.
O morar em bairro considerado seguro pode influenciar no tempo sentado.
Estudo na Alemanha observou que aumento de tempo sentado esteve associado
com maior segurança na vizinhança. Os autores relataram uma associação
significativa para mulheres entre uma maior segurança no bairro e aumento de
TST78.
Resultado diferente foi encontrado em estudo com adultos (n= 6 014) da
Bélgica, EUA e Austrália, sendo observada uma relação negativa linear entre
tempo sentado total e segurança no bairro para mulheres, mas não para
homens91.
Estudos avaliando a associação da segurança no bairro com tempo sentado
apresentam resultados diferentes dependendo do tipo de CS que está sendo
avaliado Van Dyck e colaboradores relataram que tempo de tela e TST
estiveram negativamente associados com segurança na vizinhança91. Quando
o indicador foi tempo sentado gasto no transporte, a associação com segurança
no bairro foi positiva104. Em revisão sistemática O’Donogue e colaboradores,
observaram não haver associação entre segurança no bairro e CS36.
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3.4.

Comportamento sedentário e associação com desfechos em saúde
Muitos desafios permanecem e muitas questões ainda precisam ser respondidas

antes de se concluir sobre a verdadeira relação entre CS e desfechos em saúde e a
relação entre CS e AFMV. Mas seja qual for a relação, o efeito do CS na saúde da
população atual não pode ser ignorado. Sentar demais e pouco exercício parecem ser
dois diferentes e importantes riscos, e vale a pena prestar atenção nos dois105.
No sentido de investigar a causalidade entre CS e desfechos em saúde, recente
estudo de revisão sistemática utilizou critérios de Bradford Hill para avaliar se CS
apresenta uma relação causal com mortalidade por todas. Oito revisões sistemáticas
apresentaram claro suporte para três dos quatro critérios de Hill escolhidos na revisão
(consistência, temporalidade, força de associação e dose-resposta) para avaliar
causalidade: temporalidade, consistência e força de associação106.
Chau e colaboradores em recente metanálise apontaram uma relação doseresposta entre tempo sentado e mortalidade por todas as causas, com maiores
quantidades de tempo sentado sendo associadas a maiores riscos de mortalidade por
todas as causas38.
Estudos têm investigado também os mecanismos que podem sustentar a
plausibilidade biológica da relação causal entre CS e desfechos em saúde. Dentre os
mecanismos que têm sido propostos, temos aquelas respostas que acontecem
especialmente em função da redução da contração dos músculos esqueléticos e
redução do gasto energético4. Dentre elas temos que a redução na exigência de
contrações musculares leva a uma diminuição da turbulência que a passagem de
sangue faz nos vasos (shear stress), acarretando uma redução da expressão de óxido
nítrico endotelial (favorecendo aumento do estresse oxidativo e disfunção
endotelial)107. Outra resposta seria a redução na translocação não insulino-dependente
(contração muscular dependente) do Glucose Transporter type 4 (GLUT 4) levando a
um declínio na captação de glicose para a célula108. Uma das respostas mais
investigadas na literatura é a redução da ação da enzima lipoproteína lipase (LPL), o
que acarreta em declínio da síntese de HDL e da captação do triglicérides plasmático
no músculo esquelético, e elevação pós-prandial de lipídeos15. Estas respostas
desencadeiam uma cascata de processos que contribuem para uma sobrecarga calórica
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que está diretamente associada à adiposidade central, podendo provocar resposta
inflamatória

e

resistência

à

insulina44.

Estes

mecanismos

favorecem

o

desenvolvimento de várias doenças crônicas15.
Estudos sugerem que as respostas patofisiológicas estariam relacionadas não só à
redução do gasto energético como mencionado acima, mas algumas estão
especificamente relacionadas ao componente postural do CS, ou seja, ao fato de ficar
sentado em excesso14, e neste sentido os mecanismos são ainda mais distintos da
simples inatividade física. Em relação a este componente postural do CS, alguns
aspectos são considerados: (i) a redução da descarga de peso nos membros inferiores
restringindo o seu efeito osteogênico (redução da densidade mineral óssea)50; (ii) o
aumento da pressão intradiscal na coluna lombar aumentando o risco de sobrecarga
osteomuscular109; (iii) redução do fluxo sanguíneo em músculos esqueléticos
favorecendo alterações hemodinâmicas e mecânicas (diferentes das alterações
decorrentes simples inatividade física) como a compressão na região poplítea, redução
do fluxo sanguíneo nos músculos esqueléticos antigravitários, carga hidrostática,
acúmulo de sangue na panturrilha, aumento de viscosidade sanguínea, fatores que
podem contribuir para o aumento do risco de doença cardiovascular107.
Vale salientar que a recente questão em torno do “sentar demais” como fator de
risco diferente de “pouco exercício” ainda carece de mais estudos prospectivos e
estudos experimentais, contudo, as evidências até aqui permitem tratar o CS como um
construto único e como promissor campo de pesquisa105,8 .

3.5.

Avanços e desafios na pesquisa do comportamento sedentário
Evidências têm apontado o comportamento sedentário como um fator de risco

diferente e independente do nível de atividade física para o desenvolvimento de muitas
doenças crônicas e, portanto, o monitoramento de ambos, atividade física populacional
e níveis de comportamento sedentário, surge como uma recomendação a ser abordada
em saúde pública33.
Segundo Kang et al.(2015), a cronologia das recomendações em saúde pública
associadas com movimento humano podem ser descritas de uma maneira geral na
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seguinte sequência de fases: (i) preconiza-se a prática de exercícios planejados e
estruturados com o objetivo de melhorar a aptidão física110 (ii) incorpora-se a prática
regular de atividade física moderada a vigorosa 30 minutos por dia62; e (iii) é
introduzida a recomendação para acumular 150 minutos por semana de atividade
física moderada e vigorosa111.
Mais recentemente, em função do reconhecimento do CS como fator de risco
à saúde independente, as recomendações em políticas públicas de promoção de
atividade física começaram a desenvolver o que seria uma “quarta fase” da cronologia
apresentada acima, voltando-se também para a redução do comportamento sedentário.
Em 2011 o ACSM lançou recomendação no sentido de não apenas aumentar o nível
de AFMV como também de reduzir o tempo sentado, conscientizando a população
quanto aos riscos do CS mesmo para aqueles fisicamente ativos6. Estas recomendações
foram adotadas pontualmente em alguns países como o Canadá112; EUA113, dentre
outros, confirmando a tendência de que se recomende não só o aumento no nível da
prática de atividade física como também a redução do comportamento sedentário8,85.
Pesquisas continuam investigando o risco de morbimortalidade associado ao
excessivo tempo sedentário em indivíduos que são fisicamente ativos, visando
estabelecer recomendações em torno do equilíbrio ideal entre tempo passado em
comportamentos sedentários e atividade física para longevidade. Se aqueles que ficam
sentados na maior parte do dia apresentam risco à saúde a despeito de cumprirem a
recomendação de atividade física, então as futuras recomendações de atividade física
deverão ser expandidas para incluir também recomendações no sentido de reduzir o
tempo sentado105,39.
De fato, a OMS já sinalizou neste sentido, e em 2015 o Comitê Regional da
OMS na região europeia lançou as estratégias de atividade física para o período de
2016-2025, declarando como missão “promover a atividade física e reduzir
comportamentos sedentários”1.
É importante salientar que as novas abordagens voltadas para a redução no TS
não devem tirar a ênfase da AFMV e da AFL que são cruciais para a manutenção da
saúde metabólica, musculoesquelética e mental. Políticas de promoção da saúde da
população devem contemplar medidas de aumento de AF assim como redução de
CS106.
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Os avanços neste novo e complexo campo de pesquisa então, são muitos, assim
como os desafios. Dentre os desafios temos, estabelecer um consenso em torno da
definição conceitual e operacional de CS32, padronizar os métodos de mensuração55
conhecer mais sobre os mecanismos patofisiológicos que relacionam o CS aos
desfechos em saúde8. Embora a atividade científica neste novo campo de pesquisa seja
considerável, a compreensão do CS como fator de risco para doenças crônicas e morte
permanece com lacunas.
Destaca-se que, a despeito do grande volume de estudos, ainda não foi possível
identificar a duração do CS que coloca as pessoas em risco para doenças crônicas, nem
a frequência e duração das interrupções necessárias para minimizar os efeitos nocivos
do excessivo CS8 ou, por outro prisma, definir quanto de AFMV é necessária para
compensar os efeitos adversos do TS26. É necessário identificar como o risco pode
variar de acordo com o tipo de CS (tempo de TV versus TS no trabalho, por exemplo),
de acordo com a forma como o TS é acumulado (se em longos períodos ininterruptos
ou curtos períodos interrompidos por AFL), e como diferentes subgrupos podem se
beneficiar das diferentes estratégias de redução de TS.

Este conhecimento é

fundamental para melhor definir os determinantes do CS, seu impacto na saúde do
homem e quais tipos de intervenções para redução no TS são factíveis em termos de
saúde pública32
Mesmo diante de tantos desafios a serem vencidos e das questões por serem
respondidas neste campo de conhecimento, governos e instituições por todo o mundo
estão atualizando suas diretrizes de atividade física para refletir este novo
conhecimento de que sentar demais pode ser prejudicial para saúde. O potencial para
intervenções inovadoras para reduzir o TS é grande, mas estas intervenções
obviamente devem ser baseadas em fortes evidências 8. Evidências como os recentes
estudos de Rezende et al.25 e Biswas et al.24 nos encaminham para isto.

3.6.

Estratégias de controle do comportamento sedentário
Evento promovido pela Sedentary Behavior Research Network(SBRN) reuniu

pesquisadores em CS com o objetivo de propor estratégias para cumprir a agenda de
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pesquisas que forneçam evidências e subsídios para o desenvolvimento de
intervenções, e destacaram que o CS representa um desafio único para o qual as
estratégias empregadas para aumentar AF não são adequadas55.
Prince e colaboradores investigaram, por meio de metanálise, o impacto de
intervenções controladas com o foco em AF e/ou com foco em CS na redução do TS
em adultos e concluíram que a redução no CS não é uma consequência óbvia de
efetivas medidas de promoção de AFMV, e que para o planejamento de medidas de
redução de CS é importante tratar o CS de forma separada da AFMV29. Esta posição é
corroborada por estudo que apontou que intervenções voltadas para mudanças no estilo
de vida em geral reduziram o CS em 24 min/dia, enquanto intervenções focando
apenas no CS reduziram 42 min/dia. Este estudo de revisão sistemática e metanálise
concluiu que existe evidência da redução do CS apenas quando as intervenções são
focadas especificamente na redução do CS e que medidas voltadas para o aumento
da AF não se mostraram efetivas para esta redução114. Autores ressaltam que para o
desenvolvimento das recomendações mais estudos precisarão determinar quais os
critérios de controle necessários para produzir reduções clinicamente significativas e
viáveis115.
Medidas visando reduzir o CS devem considerar intervenções em pelo menos três
níveis: (i) nível individual (interrupções do TS com AF de alta frequência, intensidade
leve e curta duração116, aumentado as oportunidades de contrações musculares no
decorrer do dia117 , estímulo ao uso de transporte ativo e lazer mais ativo30); (ii)
medidas de educação em saúde (informações sobre meios de redução de TS, efeitos
nocivos do prolongado tempo sentado e benefícios da AFL para a saúde)118,29 (iii) nível
ambiental (concepção de postos de trabalho com flexibilidade de postura sentado-em
pé e incentivo a pausas ativas, espaços públicos de lazer sem custo e seguros,
ciclovias119, 83) dentre outras.
Estudos apontam que políticas de saúde voltadas para redução do TS, tem o
potencial de reduzir a mortalidade por todas as causas, doenças cardiovasculares,
diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. A eliminação do risco do CS pode aumentar
em média 0,23 anos a expectativa de vida do indivíduo25.
As estratégias podem ser delineadas com vistas a reduzir o comportamento
sedentário global ou reduzir algum comportamento específico voltado para subgrupos
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da população nos quais ele é mais frequente. Por exemplo, entre aqueles de maior
renda, a alternativa mais relevante pode ser a promoção de interrupções de TS no
trabalho e incentivo ao transporte ativo. Para aqueles de baixa renda, no entanto,
medidas que visem o aumento de acesso a lazer sem custo podem ter maior impacto.
Entre os idosos, o incentivo pode estar mais voltado à redução do tempo de TV83,8.
Para que o impacto das medidas em torno do CS seja substancial, é necessário
que venham acompanhadas de mudanças na sociedade num nível macro, incluindo
legislação de mercado, mudanças no sistema de transporte, na infraestrutura e
educação, dentre outros níveis. As políticas públicas devem favorecer a construção de
sociedades mais dinâmicas nas quais as atividades ativas, ao invés das sedentárias,
sejam mais encorajadas, acessíveis, seguras e valorizadas83,33.

3.7.

Perspectivas para pesquisa do Comportamento Sedentário no Brasil
A questão do CS tem atraído a atenção de pesquisadores também no Brasil. A

evolução da produção científica em epidemiologia da AF e do CS no período de 2005
a 2013 foi descrita por Ramires e colaboradores recentemente e relata que foram
encontrados 23 artigos (8,3% do total) abordando o tema120. Porém, verificando os
artigos é possível observar que 9 deles abordam, de uma maneira geral, o sedentarismo
como sinônimo de inatividade física. Um dos primeiros estudos a abordar o CS na
perspectiva de um comportamento independente da AF (tempo de TV) foi escrito por
Tenório e colaboradores em 2010 com adolescentes no estado de Pernambuco121.
Dentre os 15 artigos sobre CS (construto atual), 11 investigaram o comportamento
apenas em crianças e adolescentes, um em jovens, um em funcionários públicos e
apenas 3 em adultos, neste período.
Desde então outros estudos foram publicados abordando o CS. Além de vários
voltados para crianças e adolescentes, surge o interesse em idosos122, em trabalhadores
da indústria92, em adultos num estudo em Pelotas (Rio Grande do Sul)19 e em Ribeirão
Preto (São Paulo)84. Mielke e colaboradores realizaram também estudos descrevendo
a tendência temporal em AF e hábito de assistir TV nos adultos entre 2006 e 2012
utilizando dados do sistema de vigilância de fatores e risco e proteção para doenças
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crônicas por inquérito telefônico VIGITEL, e outro transversal utilizando dados da
Pesquisa Nacional de Saúde de 2013123,19.
O estudo do CS (no seu conceito atual, distinto da inatividade física) no Brasil é,
portanto, muito recente. O volume de estudos envolvendo crianças e adolescentes já é
considerável, porém, muito ainda precisa ser explorado na literatura nacional em
relação ao CS em adultos. A maioria dos estudos utiliza como indicador apenas o
tempo de TV. Estudos utilizando como indicador o TST e indicadores por domínio
são ainda raros. Os indicadores por domínio foram abordados em dois estudos, um a
nível nacional com trabalhadores da indústria92 e outro a nível local83. Dois estudos
em cidades do estado de SP, Ribeirão Preto e Santos utilizaram o indicador o TST
estimado por medida subjetiva (IPAQ)84,124. Estudos sobre prevalência e fatores
associados a CS na população adulta brasileira são, então, escassos e mais escasso
ainda é o número de estudos investigando a associação de CS com outros fatores além
dos sociodemográficos.
Considerando a relevância científica e social do tema e a necessidade de estudos
que abordem a questão do comportamento sedentário na nossa população adulta,
pretende-se aqui identificar a prevalência e fatores sociodemográficos, ambientais e
biológicos associados à exposição a comportamento sedentário em adultos na cidade
de São Paulo, utilizando como indicador de CS o TST estimado por medida subjetiva
(IPAQ).
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4.

MÉTODOS

4.1. Tipo de estudo
A presente pesquisa utilizará os dados coletados em um estudo transversal de base
populacional realizado em São Paulo, o Inquérito de Saúde de São Paulo (ISACapital), em uma parceria da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo (FSP-USP) com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS-SP),
edição de 2015.

4.2. Área do estudo
Área do Município de São Paulo investigada pelo Inquérito de Saúde de São
Paulo (ISA-Capital) em 2015

4.3. População do Estudo
Indivíduos residentes no município de São Paulo, SP, com idade entre 20 e 65
anos de idade que participaram do ISA-Capital 2015.

4.4. Amostragem e Amostra
A amostragem deste inquérito foi probabilística, estratificada, por conglomerados
e obtida em dois estágios de seleção: setores censitários e domicílios125.
Os dados do IBGE serviram de base para o sorteio dos setores censitários urbanos
considerados no estudo. Foram sorteados 150 setores, sendo 30 em cada
Coordenadoria Regional de Saúde, formando assim cinco domínios geográficos
(Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Leste).
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O primeiro estágio consistiu então, no sorteio dos setores censitários urbanos, a
partir da listagem de setores fornecida pelo IBGE. No segundo estágio foram sorteados
os domicílios dentro dos setores já selecionados. O sorteio foi feito a partir da listagem
feita em campo ou a partir da lista de endereços feita em campo de endereços.
As pessoas incluídas na amostra foram, então, divididas em grupos por sexo e
faixa etária, formando quatro domínios demográficos: 12 a 19 anos (ambos os sexos),
20 a 59 anos do sexo masculino, 20 a 59 anos do sexo feminino e 60 anos e mais de
ambos os sexos.
A definição do tamanho da amostra de domicílios se deu pelo número de pessoas
a serem sorteadas dividido pela média de pessoas por domicílio na faixa etária de
interesse em cada domínio geográfico. Considerou-se estimativa de prevalência de
50%, nível de confiança de 95%, erro de amostragem de 0,10 e efeito do delineamento
de 1,5.
Foi realizado controle de qualidade na coleta destes dados através de entrevistas
por telefone ou diretamente no domicílio em amostra aleatória de 5% das entrevistas.
Amostra planejada foi de 4 250 pessoas, sendo 850 por coordenadoria de saúde.
Considerando a realização de entrevistas na população elegível contatada, a taxa de
resposta foi de 0,74, totalizando 4 043 entrevistas. Para o presente estudo serão
utilizados os dados dos indivíduos de ambos os sexos com idade entre 20 e 65 anos
(2.538).
Descrição do desenho, plano amostral e características e questionário do ISACapital estão disponíveis em: http://www.fsp.usp.br/isa-sp.

4.5. Instrumento de Coleta de Dados
As informações do ISA-Capital foram coletadas nos domicílios, por meio de
questionário aplicado por entrevistadores treinados e supervisionados, diretamente ao
indivíduo selecionado pelo processo amostral. O questionário aplicado foi composto
principalmente por questões fechadas e organizadas em 16 blocos temáticos que
incluíram características socioeconômicas, morbidade, estilo de vida e uso de serviços
de saúde (Quadro 1).
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Quadro 1- Composição do questionário domiciliar. ISA-Capital, São Paulo, 2015
Bloco A

Relação dos moradores do domicílio

Bloco B

Folha de Controle

Bloco C

Morbidade referida e deficiências

Bloco D

Acidentes e violências

Bloco E

Saúde emocional

Bloco F

Qualidade de vida

Bloco G

Utilização de serviços de saúde

Bloco H

Práticas preventivas

Bloco I

Imunização

Bloco J

Uso de medicamentos

Bloco K

Comportamento relacionado à saúde

Bloco L

Características socioeconômicas

Bloco M

Características da família e do domicílio

Bloco N

Características socioeconômicas do chefe da família

Bloco O

Gastos com saúde

Bloco P

Informações sobre presença de animais

A versão completa do questionário domiciliar ISA-Capital 2015 está disponível
na página http://www.fsp.usp.br/isa-sp/pdf/questionarioisa.pdf
Para investigação dos aspectos relacionados à atividade física, foi utilizado
o Questionário Internacional de Atividade Física, QIAF (IPAQ)126 , versão longa, com
aplicação da entrevista referente a uma semana usual. Este Questionário encontra-se
no Bloco K (Comportamentos relacionados à saúde). As duas últimas perguntas deste
questionário são referentes ao tempo gasto na postura sentada ou reclinada nas
atividades do trabalho, na escola, em casa e no tempo livre, considerando um dia de
semana e de final de semana. Estas serão as perguntas utilizadas para estimar a
exposição à CS no presente estudo (anexo 2).
Do Bloco K, além das informações relativas ao tempo sentado (CS), foram
utilizadas as outras informações referentes à atividade física e ao autorrelato de peso e
altura (para posterior cálculo do índice de massa corporal).
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Utilizamos ainda dados obtidos do Bloco B (Folha de Controle), Bloco C
(Doenças Crônicas), Bloco D (Violência), Bloco E (Saúde Emocional), Bloco F
(Autoavaliação de Saúde), Bloco L (Caracterização socioeconômica do entrevistado),
Bloco M (Caracterização da Família e do Domicílio), Bloco N (Caracterização
socioeconômica do chefe da família).

4.6. Variáveis do estudo:
4.6.1. Variável dependente:
A variável dependente é o CS expresso em tempo sentado total sendo estimado
a partir da resposta às duas últimas perguntas do IPAQ, na versão longa, referentes à
soma do tempo gasto sentado (atividades na posição sentada ou reclinada somada ao
tempo em transporte motorizado)sendo considerada esta conduta nos dias da semana
e nos dias de finais de semana, por meio da seguinte pergunta: “Quanto tempo no total
você gasta sentado durante um dia de semana? E num dia de final de semana?”
Para fins de resultado final, foi efetuado o cálculo de média ponderada proposto
por Martins, adotando-se o seguinte procedimento matemático: tempo dos dias de
semana multiplicado por cinco, somado ao tempo dos dias de fim de semana
multiplicado por dois. Este resultado será dividido por sete para se obter o número
médio de horas por dia dispendidos na posição sentada ou reclinada127.
Tempo Sentado Total: (tempo dos dias de semana X 5) + tempo dos dias de final de semana X 2)

(1)

7

No estudo de Martins e colaboradores, constataram-se níveis satisfatórios de
reprodutibilidade para esta medida (coeficiente de correlação intraclasse – CCI = 0,76;
IC95%: 0,70-0,81; kappa = 0,52)127.
Os dados referentes ao desfecho foram analisados inicialmente na sua forma
contínua (TST) e a seguir foram categorizados dicotomizando-se o TST pela mediana,
para obter a estimativa de prevalência de exposição a CS como proposto por Mielke
et al.83.
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4.6.2. Variáveis independentes:
•

Variáveis demográficas: sexo (masculino e feminino); faixa etária em
anos completos (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-65); raça (branca,
preta/parda, outras) e estado conjugal (casado ou não casado).

•

Variáveis socioeconômicas: escolaridade em anos de estudo completos
(0-3, 4-7, 8-11, 12 e mais); renda em salários mínimos (SM) (1 SM ou
menos; >1 a 5 SM; >5 a 10 SM; > 10 SM); plano de saúde (sim ou não).

•

Variáveis ambientais e facilitadores: proximidade de área de lazer (sim
ou não); segurança no bairro (sim ou não); conhecimento sobre política
pública de incentivo à prática de AF (sim ou não).

• Variáveis de estilo de vida e condições de saúde autorreferidas:
morbidades como hipertensão arterial, diabetes, doença do coração,
câncer, doenças articulares (artrite, artrose, reumatismo), osteoporose,
varizes de membros inferiores, colesterol alto , depressão, dores na
coluna; classificação de sobrepeso/obesidade segundo índice de massa
corporal maior que 25 kg/m2 [calculado a partir do peso (kg) e altura
(m)]; autopercepção de saúde (positiva ou negativa) e atividade física
[fisicamente ativo (≥ 150 min/sem considerando AF global) ou
insuficientemente ativo (< 150min/sem de considerando AF global),
segundo dados do IPAQ126,128].

4.7. Procedimentos de Análise de Dados
Os dados referentes ao desfecho foram analisados inicialmente na sua forma
contínua com base nos dados do tempo sentado total, e em seguida a variável foi
categorizada. Como não existe uma recomendação de ponto de corte para a
categorização do CS , o tempo sentado foi somado e dicotomizado pela mediana83.
Inicialmente foi feita uma análise descritiva do comportamento sedentário para
observar a distribuição dos dados na população.
Em seguida observou-se a distribuição do tempo sentado total segundo variáveis
demográficas, socioeconômicas, ambientais e condições de saúde nesta população
através de análise de medidas de tendência central e de dispersão.
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Para verificar a associação entre as variáveis independentes e o CS, foi feita a
análise bivariada. No momento da análise do CS como variável contínua,
apresentamos a comparação de médias e de medianas entre os grupos das variáveis
independentes, aplicando-se os testes t de student e de comparação de medianas,
respectivamente. Quando o CS foi expresso de forma dicotômica foi utilizada a
Regressão de Poisson129. Nos dois casos, adotando-se o nível de significância de 5%.
As variáveis que apresentaram o valor de p ≤ 0,20 na análise bivariada (CS na
forma dicotômica) foram incluídas no modelo de regressão múltipla, aplicando-se o
método stepwise forward, sendo mantidas no modelo aquelas que persistiram
associadas com a variável dependente com valor de p< 0,05. O ajuste foi feito pelas
variáveis sexo, idade, escolaridade e atividade física.
Em todas as análises, foi considerado o efeito do desenho amostral para análise
de inquéritos baseados em delineamentos complexos129.
Os dados foram analisados através do programa Data Analysis and Statistical
Software (STATA) versão 12, utilizando o módulo “svy” (análise de amostras
complexas) que permitem a incorporação dos fatores de ponderação da amostra,
considerando além dos pesos também os estratos e os conglomerados.

4.8. Procedimentos Éticos
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (Parecer de nº1.360.768) em conformidade
com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) no 466, de 12 de dezembro
de 2012.
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2. RESULTADOS

Dentre os 2 538 sujeitos elegíveis para esta pesquisa, 26 destes não responderem
aos dados relativos ao desfecho do estudo, e foram excluídos. Portanto, análise incluiu
2 512 participantes.
Em média, o tempo sentado relatado foi de 230,7 min/dia (IC 95%= 223,2-238,1
e DP 189,9). A distribuição dos dados de tempo sentado foi assimétrica para direita, e
o valor da mediana foi de 180 min/dia com intervalo interquartil de 90-326.

Figura 1- Histograma da variável Tempo Sentado Total (TST)
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Características demográficas da amostra estão apresentadas na tabela 1. A maioria
a população era do sexo feminino (52,9%), entre 30-39 anos de idade, raça branca e
casadas. Os valores da mediana de tempo sentado total foram maiores entre os homens,
entre 20 e 29 anos, da raça branca e não casados. Houve diferença significante em
todas as variáveis demográficas acima.
Houve perda de dados para algumas variáveis do estudo apresentadas nas tabelas
a seguir (indicadas nas tabelas “⸹”), sendo a perda maior na variável Renda (n=116;
4,6%).

Tabela 1- Descrição da amostra total e distribuição do tempo sentado total (min/dia)
segundo variáveis demográficas. São Paulo, SP, 2015
Variáveis

%*

N**

Média

IC 95%

p1

Mediana

(25-75)

2 512

230,7

223,2-238,1

<0,001

180

90-326

p2

Tempo sentado(min/dia)
100

<0,001

Sexo
Masculino

47,1

1 085

260,2

241,7-278,8

201

111-342

Feminino

52,9

1 427

233,6

220,7-246,6

171

77-308

<0,001

Faixa Etária

<0,001

20-29

25,0

551

309,7

284,5-334,8

240

120-420

30-39

27,1

611

245,2

224-266,4

197

90-334

40-49

22,0

518

221,6

201,2-242,0

163

64-300

50-59

18,0

463

206,9

189,2-224,7

163

86-274

60-65

7,9

369

206,9

188,7-225,1

157

77-266

0,007

Raça

0,001

Branca

50,3

1 219

268,5

251,9-285.2

210

103-360

Negra/Parda

43,8

1 136

226,3

211,0-241,7

171

81-300

Outras

5,9

157

202,6

174,2-231

170

70-269

Estado civil⸹

<0,001

<0,001

Casado

61

1 529

229,1

212,8-245,4

171

81-300

Não casado

39

977

274,0

258,1-289,7

214

111-369

FONTE: ISA-Capital 2015
IC95%: intervalo com 95% de confiança; (25-75): intervalo interquartil
*Percentagem ponderada
1 Teste t student

**

⸹missings

Número de indivíduos na amostra não ponderada
2 Teste K para comparação de medianas
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As características socioeconômicas e a distribuição de TST em cada subgrupo
destas variáveis estão descritas na Tabela 2. Predominou a escolaridade entre 9 e 11
anos de estudo, com renda de até 5 salários mínimos (62,6%), e sem cobertura de plano
de saúde privado. Os valores da mediana de TST foram maiores entre aqueles com
escolaridade de 12 anos ou mais, com renda superior a 12 salários mínimos e entre
aqueles que possuem plano de saúde privado. Houve diferença significante no tempo
sentado total em todas as variáveis socioeconômicas acima.

Tabela 2- Descrição da amostra total e distribuição do tempo sentado total (min/dia)
segundo variáveis socioeconômicas. São Paulo, SP, 2015
Variáveis

%*

N**

Média

Escolaridade (anos de estudo) ⸹
0-4 anos

14,3

p1

IC 95%

Mediana (25-75) p2

<0,001
456

143,4

<0,001

128,6-158,2

120

51-187

5-8 anos

16,4

455

194,8

176,3-213,3

154

73-266

9-11 anos

49,6

1 194

249,4

235,5-263,2

201

107-343

12 anos ou mais

19,8

394

357,9

327,5-388,3

334

201-463

Renda (salários mínimos)***⸹

<0,001

<0,001

1 ou menos

19,7

512

216

196,5-235,4

163

77-274

1,1 a 5

62,6

1 516

236,4

222,7-250,0

180

90-313

5,1 a 10

12,2

262

313,4

277,6-349,1

257

120-420

10,1 ou mais

5,5

106

327,2

278,7-375,6

296

137-420

<0,001

Plano de saúde

<0,001

Não

57,4

1 518

220,1

207,2-233,1

171

77-296

Sim

42,6

994

281,2

262,9-299,4

223

115-373

FONTE: ISA-Capital 2015
IC95%: intervalo com 95% de confiança; (25-75): intervalo interquartil
*Percentagem ponderada
1 Teste t student
*** Com base no salário mínimo vigente (RS788,00)

**

⸹missings

Número de indivíduos na amostra não ponderada
2 Teste K para comparação de medianas
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A Tabela 3 refere-se às características ambientais e facilitadoras, ressaltando
que a maioria reside em bairro considerado seguro e próximo a área de lazer,
entretanto, não tem conhecimento de políticas públicas de promoção da atividade
física. Estas foram também as características da população com maior mediana de
TST. Houve diferença significante em relação à segurança no bairro e conhecimento
de políticas públicas de incentivo à prática de atividade física.

Tabela 3.- Descrição da amostra total e distribuição do tempo sentado total (min/dia)
segundo variáveis ambientais e facilitadoras. São Paulo, SP, 2015
Variáveis

%*

N**

Média

p1

IC 95%

Mediana (25-75) p2

Variáveis ambientais
Segurança no bairro ⸹

<0,001

<0,001

Sim

55,4

1327

264,4

245,5-283,3

197

101-343

Não

44,6

1 167

224,6

212,3-237,0

167

81-309

Proximidade área lazer⸹

0,8

0,38

Não

41,9

1 049 243,9

229,2-258,7

189

94-326

Sim

58,1

1 388

234,1-266,8

180

89-326

250,4

Políticas públicas⸹

0,3

0,003

Não

78,3

1 911

247,2

233,1-261,2

188

94-326

Sim

21,7

578

244,9

221-268,8

165

86-317

FONTE: ISA-Capital 2015
IC95%: intervalo com 95% de confiança; (25-75): intervalo interquartil
*Percentagem ponderada
1 Teste t student

**

⸹ missings

Número de indivíduos na amostra não ponderada
2 Teste K para comparação de medianas
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A distribuição de tempo sentado total em cada subgrupo de morbidades
autorrelatadas está apresentada na tabela 4. Houve diferença significativa para o valor
da mediana de tempo sentado total em relação a hipertensão, artrite/artrose e dor nas
costas.
Tabela 4- Descrição da amostra total e distribuição do tempo sentado total (min/dia)
segundo morbidades autorreferidas. São Paulo, SP, 2015
Variáveis

%*

N**

Média

IC 95%

p1

Mediana

(25-75)

<0,001

Hipertensão arterial

0,02

Não

81,4

1 957

254,1

240,3-267,9

190

94-343

Sim

18,6

552

209,7

193,8-225,7

165

79-266

Não

94,4

2 328

247,6

234,7-260,6

180

94-326

Sim

5,6

179

222,4

196,5-248,3

180

77-297

0,11

Diabetes

0,52

0,73

Doença do Coração

0,94

Não

97,6

2 442

245,9

233,1-258,8

180

90-326

Sim

2,4

64

261,2

210,6-311,9

196

109-321

0,02

Câncer
Não

98,3

2 458

247

234,1-259,9

Sim

1,7

54

197,1

158,5-235,8

0,6
180

90-326

165

62-266

0,16

Artrite/reumatismo/artrose

0,03

Não

93,5

2294

247,5

234,5-260,6

180

94-326

Sim

6,5

199

236,5

197,5-275,5

163

80-300

Não

97,9

2 430

246,8

234,0-259,7

180

90-326

Sim

2,1

70

228,3

173,5-283

149

73-300

0,16

Osteoporose

0,1

0,06

Varizes de MMII

0,07

Não

91,9

2 258

248,3

234,8-261,8

180

94-326

Sim

8,1

242

224,5

200,2-248,8

163

77-283

0,39

Colesterol elevado
Não

88,6

2 172

246

232,8-259,3

Sim

11,4

320

244,3

221,2-267,4

0,76
180

94-326

180

86-317

0,83

Depressão, ansiedade

0,38

Não

84,6

2 096

245,7

232,2-259,2

180

90-326

Sim

15,4

412

248,4

224-272,8

197

90-314

Não

63,7

1 557

252,3

237,2-267,5

197

99-334

Sim

36,3

953

235,8

218,5-253,0

167

77-300

0,05

Dor nas costas

FONTE: ISA-Capital 2015
IC95%: intervalo com 95% de confiança; (25-75): intervalo interquartil
*Percentagem ponderada
1 Teste t student

**

p2

0,001

⸹missings

Número de indivíduos na amostra não ponderada
2 Teste K para comparação de medianas
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Dados das variáveis de estilo de vida e condições de saúde estão apresentadas na
tabela 5. Em sua maioria a população tem auto percepção positiva de sua saúde, e se
considera fisicamente ativa, porém apresenta sobrepeso/obesidade. Os valores da
mediana de TST foram maiores entre os que apresentaram sobrepeso/obeso e se
consideraram insuficientemente ativos. Contraditoriamente, o tempo sentado total
também foi maior entre aqueles com autopercepção de saúde positiva.

Houve

diferença significativa apenas para o nível de atividade física.

Tabela 5- Descrição da amostra total e distribuição do tempo sentado total (min/dia)
segundo variáveis de condições de saúde. São Paulo, SP, 2015
Variáveis

%*

N**

Média

p1

IC 95%

Auto-percepção de saúde⸹

Mediana

(25-75)

0,16

Positiva

73,5

1 781

Negativa

26,5

725

250,1

0,07

236,2-264,1

188

94-334

236,27 217,2-255,3

175

83-308

Sobrepeso/Obesidade⸹

0,29

0,4

Não

45

1 128

242,2

227,1-257,2

180

86-317

Sim

55

1 337

249,4

232,7-266,2

184

94-330

Nível deAtividade Física ⸹

0,0005

0,001

Insuficientemente ativo

16,3

398

281,7

256,7-306,7

221

103-373

Fisicamente ativo

83,7

2 088

239,7

226,2-253,2

180

90-316

FONTE: ISA-Capital 2015
IC95%: intervalo com 95% de confiança; (25-75): intervalo interquartil
*Percentagem ponderada
1 Teste t student

**

⸹missings

p2

Número de indivíduos na amostra não ponderada
2 Teste K para comparação de medianas
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A Tabela 6 apresenta a exposição ao CS (>180 min/dia) segundo variáveis
demográficas. A prevalência de exposição ao CS foi maior entre os homens jovens,
brancos, e não casados. Houve diferença significativa em todas as variáveis
demográficas.

Tabela 6- Prevalência de comportamento sedentário (TST >180 min/dia) e razões de
prevalência segundo variáveis demográficas. São Paulo, SP, 2015
Variáveis
Tempo sentado(min/dia)

>180min
(%)

IC
(95%)

52, 4%

49,3-55,5

p

RP

IC
(95%)

0,006

Sexo
Masculino

55,6

51,5-59,6

1

1

Feminino

49,6

46,1-53,1

0,96

0,93-0,99
<0,001

Faixa Etária
20-29

64,5

59,4-69,6

1

1

30-39
40-49

53,3

48,5-58,1

0,93

0,89-0,97

46

40,9-51,2

0,88

0,85-0,92

50-59

43,8

38,0-49,7

0,87

0,84-0,91

60-65

48,4

41,6-55,2

0,9

0,86-0,95
<0,001

Raça
Branca

56,8

52,4-61,1

1

1

Negra/Parda

48,3

44,8-51,9

0,94

0,91-0,97

Outras

45,4

37-53,8

0,94

0,88-1,00

Estado civil⸹

<0,001

Casado

48,2

48,1-55,4

1

1

Não casado

59,2

36,8-44,7

1,07

1,04-1,10

FONTE: ISA-Capital 2015

p

RP Razão de Prevalência; IC95%: intervalo com 95% de confiança

⸹missings
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Observa-se que a exposição ao CS foi maior entre os sujeitos com maior
escolaridade, com renda superior a 10 salários mínimos, e plano de saúde privado
(Tabela 7).
Tabela 7. Prevalência de Comportamento Sedentário (TST >180 min/dia) e razões de
prevalência segundo variáveis socioeconômicas. São Paulo, SP, 2015
Variáveis
Escolaridade (em anos de
estudo) ⸹

>180min
(%)

IC
(95%)

RP

IC
(95%)

p
<0,001

0-4 anos

24,8

20,4-29,2

1

1

5-8 anos

40,9

35,7-46,2

1,12

1,07-1,19

9-11 anos

54,1

50,8-57,4

1,23

1,19-1,29

12 anos ou mais

78,0

72,5-83,4

1,43

1,36-1,49

Renda(em salários minimos)* ⸹

<0,001

1 SM ou menos

44,3

51,0-60,3

1

1

> 1 a 5 SM

50,7

45,9-52,8

1,04

1,00-1,08

>5 a 10 SM

64,3

28,0-43,3

1,14

1,07-1,20

> 10 SM

72,7

15,6-39,0

1,2

1,11-1,29
<0,001

Plano de saúde
Não

46,6

43,2-50,0

1

1

Sim

60,2

55,8-64,5

1,09

1,06-1,12

FONTE: ISA-Capital 2015
RP Razão de Prevalência; IC95%: intervalo com 95% de confiança
* Com base no salário mínimo vigente (RS788,00)

⸹missings
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A Tabela 8 destaca que a exposição ao CS foi mais prevalente entre aqueles que
residem em bairros considerados seguros e próximo a área de lazer, mas não têm
conhecimento de políticas públicas de promoção de atividade física.

Tabela 8- Prevalência de Comportamento Sedentário ( TST >180 min/dia) e razões
de prevalência segundo variáveis ambientais e facilitadoras. São Paulo, SP, 2015
Variáveis

>180 min
(%)

IC
(95%)

RP

IC
(95%)

p

Variáveis ambientais
Segurança no bairro ⸹

Sim
Não

<0,001
56,4

52,1-60,7

1

1

47,7

44,4-51,0

0,94

0,91-0,98

Proximidade área de lazer⸹

Não
Sim

0,38

53,9

49,6- 58,2

1

1

51,8

48,1-55,5

0,99

0,96-1,02

Políticas públicas ⸹

Não
Sim

0,16
53,5

49,8-56,8

1

1

49,2

44,1-54,4

0,97

0,94-1,01

FONTE: ISA-Capital 2015
RP Razão de Prevalência; IC95%: intervalo com 95% de confiança

⸹missings
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Houve diferença significativa para os valores de prevalência de exposição ao
CS em relação à presença ou não de autorrelato de hipertensão, e à presença ou não de
autorrelato de dor nas costas (Tabela 9).
Tabela 9- Prevalência de Comportamento Sedentário (TST >180 min/dia) e razões de
prevalência segundo morbidades autoreferidas. São Paulo, SP, 2015
Variáveis
Hipertensão Arterial
Não

>180 min
(%)

IC
(95%)

RP

IC
(95%)

p
0,0004

54,1

50,7-57,4

1

1

45

40,2-49,8

0,94

0,91-0,97

Não

52,7

49,5-55,9

1

1

Sim

47,8

39,6-56,0

0,97

0,92-1,02

Sim
Diabetes⸹

Doenças do Coração⸹

0,24
0,59

Não

52,3

49,1-55,5

1

1

Sim

55,8

43,6-68

1,02

0,94-1,11

Não

52,5

49,4-55,7

1

1

Sim

44,4

29,2-59,6

0,95

0,85-1,05

Câncer

Artrite/reumatismo/artrose⸹

0,3
0,22

Não

52,9

49,7-56,0

1

1

Sim

47,8

39,5-56,1

0,97

0,92-1,02

Osteoporose⸹

0,46

Não

52,6

49,5-55,7

1

1

Sim

47

32,2-61,8

0,96

0,87-1,06

Varizes de MMII⸹

0,2

Não

52,8

49,5-56,1

1

1

Sim

47,7

40,7-54,7

0,97

0,92-1,02

Não

52,1

48,9-55,2

1

1

Sim

54,8

48,9-60,7

1,01

0,98-1,05

Colesterol elevado⸹

0,33

Depressão, ansiedade⸹

0,19

Não

51,7

48,6-54,9

1

1

Sim

55,8

49,6-62,1

1,03

0,99-1,07

Dor nas costas⸹

0,01

Não

54,5

51-58,1

1

1

Sim

48,8

44,5-53,0

0,96

0,94-0,99

FONTE: ISA-Capital 2015
RP Razão de Prevalência; IC95%: intervalo com 95% de confiança

⸹missings
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Houve diferença para os valores de prevalência de exposição ao CS em relação
ao autorrelato de obesidade, porém não foi estatisticamente significativa. Houve
diferença significativa apenas para os valores de prevalência de exposição a CS em
relação ao nível de AF. A prevalência de exposição ao CS foi maior entre os que tem
autopercepção positiva de sua saúde, porém a diferença não foi significativa. A
variável auto percepção positiva de saúde entrou na análise ajustada por apresentar um
p< 0,20 e após ajuste se manteve no modelo final com uma razão de prevalência 1,03
vez maior (IC 95% 1,01-1,07) para aqueles com auto percepção negativa em
comparação com auto percepção positiva da saúde.
Tabela 10- Prevalência de Comportamento Sedentário(TST >180 min/dia) e razões
de prevalência segundo condições de saúde. São Paulo, SP, 2015
>180 min
(%)

IC
(95%)

RP

IC
(95%)

Positiva

53,6

50,3-57,0

1

1

Negativa

49,3

44,5-54,1

0,97

0,94-1,00

Variáveis
Auto-percepção de saúde⸹

p
0,09

Sobrepeso/Obesidade⸹

0,55

Não

51,8

48,0-55,6

1

1

Sim

53,0

49,4-56,7

1

0,98-1,04

Nível de Atividade Física⸹

0,02

Insuficientemente ativo

57,9

52,6-63,2

1

1

Fisicamente ativo

51,5

48,2-54,8

0,96

0,93-0,99

FONTE: ISA-Capital 2015
RP Razão de Prevalência; IC95%: intervalo com 95% de confiança

⸹missings

As variáveis que apresentaram p ≥ 0,20 na análise bruta e foram para a análise
ajustada, são as seguintes: faixa etária (p >0,001), escolaridade (p >0,001), renda (p
>0,001), estado conjugal (p >0,001), plano de saúde (p >0,0001), HAS (p<0,001), raça
(p<0,001), segurança no bairro (p<0,001), sexo (p=0,006), dor nas costas (p =0,01),
nível de AF (p=0,02), autopercepção positiva de saúde (p= 0,09), conhecimento de
políticas públicas de incentivo à prática de AF (p=0,16), autorrelato de varizes de
MMII (p= 0,19) e de depressão/ansiedade (p= 0,19). Permaneceram no modelo final
aquelas com p< 0,05 na análise ajustada (Tabela 11)
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Tabela 11- Modelo de Regressão Múltipla de Poisson para exposição ao
Comportamento Sedentário em adultos. São Paulo, SP, 2015
Variáveis

RP
(bruta) *

IC
(95%)

p

RP
(ajustada)**

IC
(95%)

0,006

p
0,02

Sexo
Masculino

1

1

1

1

Feminino

0,96

0,93-0,99

0,96

0,94-0,99

Faixa Etária
20-29

1

1

1

1

30-39

0,93

0,89-0,97

0,94

0,90-0,98

0,002

40-49

0,88

0,85-0,92

0,92

0,89-0,96

<0,0001

50-59

0,87

0,84-0,91

0,91

0,87-0,95

<0,0001

60-65

0,9

0,86-0,95

0,96

0,91-1,00

0,07

Raça
Branca

<0,0001

0,02
0,002

0,0006
1

1

__

__

__

Negra/Parda

0,94

0,91-0,97

__

__

__

Outras

0,94

0,88-1,00

__

__

__

Estado civil⸹
Casado
Não casado
Escolaridade (anos de estudo) ⸹
0-4 anos
5-8 anos

<0,0001
1

1

1,07

1,04-1,10

<0,0001
1

1

1,05

1,02-1,08

<0,0001

0,001
<0,0001

1

1

0,45

1,12

1,07-1,19

1,13

1,07-1,19

0,28

9-11 anos

1,23

1,19-1,29

1,22

1,16-1,27

0,03

12 anos ou mais

1,43

1,36-1,49

1,41

1,35-1,48

<0,0001

Renda (em salários minimos) ⸹
1 SM ou menos

<0,0001
1

0,008

1

1

1

1,1 a 5 SM

1,04

1,00-1,08

1,02

0,99-1,05

0,22

5,1 a 10 SM

1,14

1,07-1,20

1,06

1,00-1,12

0,03

10,1 SM ou mais

1,2

1,11-1,29

1,07

1,00-1,15

0,06

Plano de saúde
Não
Sim
Segurança no bairro⸹
Sim
Não
Políticas públicas⸹
Não
Sim
Hipertensão arterial⸹
Não
Sim

<0,0001
1

1

__

__

__

1,09

1,06-1,12

__

__

__

0,0006
1

1

0,94

0,91-0,98

0,004
1

1

0,96

0,93-0,99

0,01

0,16
1

1

__

__

__

0,97

0,94-1,01

__

__

__

1

1

__

__

__

0,94

0,91-0,97

__

__

__

0,0004
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Tabela 11- Modelo de Regressão Múltipla de Poisson para exposição ao
Comportamento Sedentário em adultos. São Paulo, SP, 2015 (continuação)
Variáveis
Varizes de MMII⸹
Não
Sim
Depressão, ansiedade⸹
Não
Sim
Dor nas costas⸹
Não
Sim
Auto-percepção de saúde⸹
Positiva
Negativa
Nível de Atividade Física⸹
Insuficientemente ativo
Fisicamente ativo

RP
(bruta) *

IC
(95%)

p

RP
(ajustada)**

IC
(95%)

p

__

__

__

__

__

__

0,2
1

1

0,97

0,92-1,02
0,19

1

1

__

__

__

1,03

0,99-1,07

__

__

__

1

1

__

__

__

0,96

0,94-0,99

__

__

__

0,01

0,09

0,01

1

1

1

1

0,97

0,94-1,00

1,03

1,01-1,07

0,01

0,02
1

1

__

__

__

0,96

0,93-0,99

__

__

__

FONTE: ISA-Capital 2015
RP: Razão de Prevalência; IC95%: intervalo com 95% de confiança
⸹missings
* Regressão de Poisson
** Modelo de regressão ajustado pelas variáveis com p ≤ 0,20, permanecendo no Modelo aquelas com p >0,05

Os fatores que após o ajuste permaneceram associados com exposição a CS
foram: escolaridade ( 9 a 11 anos/ 0 a 4 anos) ( RP=1,22; IC95% 1,16-1,27);
escolaridade ( 12 anos ou mais/ 0 a 4 anos) (RP=1,41; IC95% 1,35-1,48); estado
conjugal (casado/não casado) (RP= 1,05; IC95% 1,02-1,08); segurança no bairro
(não/sim) ( RP= 0,96; IC95% 0,93-0,99); faixa etária (30 a 39 anos/ 20 a 29 anos)
( RP=0,94 ; IC95% 0,90-0,98); faixa etária (40 a 49 anos/ 20 a 29 anos) ( RP=0,92;
IC95% 0,89-0,96); faixa etária (50 a 59 anos/ 20 a 29 anos) ( RP=0,91; IC95% 0,870,95); renda ( 5,1 a 10 SM/ 1 SM ou menos) ( RP=1,06 ; IC95% 1,00-1,12), renda (
10,1SM ou mais/ 1 SM ou menos) (RP=1,07 ; IC95% 1,00-1,15); auto percepção de
saúde (negativa/positiva) (RP= 1,03 IC 95% 1,01-1,07) e sexo ( feminino/masculino)
(RP=0,96; IC95% 0,94-0,99) (Tabela 11)
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7. DISCUSSÃO

Em média, os participantes do presente estudo relataram um TST de 230,7
minutos/dia, e mediana de 180 min/dia, o mesmo valor82. Neste estudo comparativo
os menores valores foram encontrados no Brasil, Portugal e Colômbia (≤180 min/dia)
e os maiores em países como Noruega, Japão e Arábia Saudita (≥360 min/dia)1. Outro
estudo com população adulta no Brasil também utilizando o IPAQ encontrou valores
maiores, com média de 280,9 min/dia (a mediana não foi utilizada uma vez que a
variável apresentou distribuição normal) em Ribeirão Preto- SP84.
Variações no TS de acordo com a localidade podem refletir diferenças no
desenvolvimento socioeconômico e político, na cultura e nas condições ambientais.
Localidades mais desenvolvidas tendem a apresentar maior relato de TS como reflexo
de maior escolaridade da população, predominância de ocupações sedentárias, uso
mais frequente de carros, e maior acesso a lazer eletrônico e itens de conforto em casa.
Considerando esta tendência, poderíamos esperar maiores valores para TS no presente
estudo, uma vez que São Paulo é considerada a 11ª cidade mais globalizada do planeta,
recebendo a classificação de cidade global alfa130 conferida segundo grau de
desenvolvimento estrutural, econômico e político das cidades. Uma das explicações
para este menor TS em relação às outras localidades desenvolvidas, diz respeito a
possíveis efeitos climáticos sobre o comportamento das pessoas. Ao contrário de
localidades onde o inverno é rigoroso e longo, lugares com climas apresentando
temperaturas mais brandas, como é o caso de São Paulo, favorecem o maior
envolvimento em atividades ao ar livre, que seriam por natureza, menos sedentárias.
Outra possível explicação para o baixo valor de TS encontrado no presente
estudo está relacionada ao instrumento de medida utilizado. O IPAQ é o instrumento
mais amplamente aplicado sendo indicado pela OMS para estimar tempo sentado por
apresentar validade e confiabilidade aceitável para estudos de base populacional,
contudo, tende a subestimar o valor das medidas. Estudo em Portugal, por exemplo,
relatou que a mediana de TST foi de 180 min/dia quando estimado pelo IPAQ82 e de
529 a 612 minutos quando avaliado por acelerômetro, subestimando em 370 min/dia
o TS73.
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As evidências acumuladas até o momento não permitem afirmar se a exposição
a TS neste estudo pode ser considerada prejudicial à saúde ou não, uma vez que ainda
não há consenso quanto ao limiar a partir do qual o TS pode ser considerado excessivo.
Contudo, independente do ponto de corte que possa ser estabelecido para o risco do
tempo sentado, algumas considerações gerais podem ser feitas quanto a desfechos
relacionados a este tempo (180 min/dia). Recente revisão sistemática encontrou que
um TS semelhante ao do presente estudo (> 180 min/dia) esteve associado a desfechos
em saúde sendo responsável por 3,8% das mortes por todas as causas nos 54 países
participantes do estudo25. Tempo sentado de >3 h/dia esteve significantemente
associado com efeitos adversos nos níveis de triglicérides, insulina, HDL, na
circunferência abdominal e índice de massa corporal, em estudo transversal
envolvendo 4560 adultos (≥ 20 anos de idade) americanos131.
Ficar sentado por três horas é comportamento comum e inevitável em diferentes
situações como no trabalho, transporte e lazer. Porém, é importante investigar se este
TS de 3 horas é acumulado em um período contínuo/ininterrupto, ou se representa a
somatória de curtos períodos sentado interrompidos por períodos de movimento. A
forma como TS é acumulado pode gerar diferentes impactos na saúde, sendo esta
última condição possivelmente menos prejudicial que a primeira. A estase postural
durante um período contínuo de 3 horas (180 min/dia), pode favorecer alterações
hemodinâmicas e mecânicas diferentes (por exemplo, compressão na região poplítea,
carga hidrostática, acúmulo de sangue na panturrilha, aumento de viscosidade
sanguínea) das alterações decorrentes de curtos períodos sentado intercalados por
períodos de AFL totalizando 180 minutos ao longo do dia107. Thosar e colaboradores
relataram evidências experimentais dos efeitos deletérios do prolongado TS na saúde
vascular. No experimento, doze homens jovens não obesos ficaram sentados por 3
horas ininterruptas e ao final deste período observou-se que comparado ao valor inicial
houve um declínio de cerca de 50% na dilatação fluxo mediada (um marcador de
saúde vascular) da artéria femoral superficial, e segundo autores, esta redução ao longo
do tempo pode contribuir para uma menor ativação do óxido nítrico o que, por sua vez,
contribui para o aumento do risco de doença cardiovascular107.
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Para estimar a prevalência de exposição a CS no presente estudo (52,4%)
adotamos como ponto de corte o valor da mediana de TST (180 min/dia), conforme
proposto por Mielke et al83. Recente estudo também adotou este mesmo ponto de corte
(≥3h/dia) e, comparando os dados em 54 países, encontrou uma prevalência global de
CS de 61,5% entre eles25.
Embora se saiba que sentar por longos períodos seja algo natural na sociedade
moderna, especialmente em grandes centros urbanos, estudos sugerem que seja
prudente estimular a redução deste comportamento. Evidências apontam que os efeitos
prejudiciais do CS estão associados à mortalidade e às doenças crônicas, sugerindo a
necessidade de políticas públicas de saúde que incentivem não só o aumento do nível
de AF como também a redução do tempo sentado37.
Existe um consenso na literatura quanto à importância do incentivo à prática
de AF como medida de prevenção de doenças crônicas, e o Brasil tem obtido bons
resultados neste sentido. Segundo estudo que utilizou dados do VIGITEL, observouse, no Brasil, um aumento de 1,9% ao ano na atividade física de lazer no período de
2006 a 20121,19. Algumas das razões apontadas para este aumento foram apresentadas
em um artigo contido em recente edição da Revista Lancet dedicada à atividade física.
Neste artigo foram apresentados os avanços das políticas de promoção de AF no Brasil
como estratégia de redução de doenças crônicas não transmissíveis no país. Iniciativas
bem-sucedidas como o Programa Agita São Paulo, Academia da Saúde e outras
políticas, favoreceram ao longo dos últimos anos o acesso à prática de atividade física
sem custos em espaços públicos das cidades e a divulgação dos benefícios da AF132.
Em São Paulo e outras cidades no Brasil, estas medidas são acrescidas de outras, como
por exemplo, o incentivo ao transporte ativo133.
No presente estudo com a população adulta na cidade de São Paulo pode-se
observar o reflexo destas políticas de incentivo à AF, com 83,7% da população
podendo ser considerada ativa, considerando-se AF global. O importante aumento na
prevalência de adultos que atingem a recomendação de AF reflete o êxito de políticas
adotadas e deve ser comemorado, porém é importante ponderar que nem sempre o
aumento na prevalência de AF vem acompanhado da desejável redução no CS. É
possível que uma pessoa atinja a recomendação para AF e ainda assim esteja exposta
a comportamento sedentário. O comportamento sedentário é diferente da inatividade
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física, com “determinantes” específicos e implicações distintas para a saúde das
pessoas. Evidências apontam que o prolongado tempo sentado desencadeia efeitos
deletérios à saúde distintos daqueles provocados pela inatividade física, e estes efeitos
parecem não ser compensados pela prática de AF na dose recomendada4.
Pesquisas têm sido desenvolvidas no sentido de investigar se é possível definir
o tempo de AFMV necessário para compensar estes efeitos negativos do TS. Recente
estudo sugeriu que’ 60-75 minutos de AFMV por dia podem compensar o crescente
risco de morte associado a longo TS. No entanto, este alto nível de AF reduz, mas não
elimina, o crescente risco associado ao longo tempo de TV. Seria, portanto, necessário
ultrapassar em muito o mínimo de 30 min/dia de AF recomendados atualmente, para
minimizar os efeitos do CS 26.
Governos e instituições por todo o mundo estão atualizando suas diretrizes de
atividade física para refletir este novo conhecimento de que sentar demais pode ser
prejudicial para saúde, independente da prática de AF sendo, portanto, necessário
investir tanto na promoção de AF como na redução de CS. Estudo sobre o impacto de
políticas públicas no comportamento relatou que um programa de promoção à AF
induziu a um incremento na AF, mas, simultaneamente, resultou em um aumento no
tempo sentado134. Pode-se considerar a hipótese de que o aumento na AF induza, em
algum grau, as pessoas a se sentirem seguras quanto ao efeito protetor do exercício e
com isso considerarem-se “liberadas” para gastar o restante de seu tempo acordado em
atividades mais sedentárias, aumentando assim o risco para o desenvolvimento de
doenças crônicas.
O presente estudo é um dos poucos estudos no Brasil a avaliar a associação
entre CS e doenças crônicas. Na análise bruta, observou-se associação de TST com
hipertensão arterial e dor nas costas, porém esta associação não se manteve na análise
ajustada. Este achado não é coerente com a literatura atual, que aponta evidência da
associação de TS com algumas das doenças investigadas no presente estudo como,
diabetes

tipo

224,

doenças

cardiovasculares40,

câncer44,

distúrbios

cardiometabólicos135, osteoporose50 , ansiedade/depressão47, dor na região lombar 51 e
obesidade49. Este resultado inesperado pode ser explicado por alguns fatores. Um fator
que pode ter contribuído para este achado é que a média de idade dos participantes do
presente estudo é de 39,9 anos, e nesta faixa etária, além da prevalência das doenças
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crônicas incluídas no estudo ser relativamente baixa, os possíveis efeitos nocivos do
TS ainda podem estar em fase latente. Outra possível explicação é que o TST de 180
min/dia pode ser relativamente baixo para provocar efeitos deletérios, especialmente
considerando a média de idade desta população, pelo mesmo motivo acima. Ainda em
relação à duração do TST vale observar que pelo presente estudo não obtivemos
informações em relação a como os 180 minutos foram acumulados ao longo do dia, se
em longos períodos ininterruptos/contínuos ou em curtos períodos interrompidos
várias vezes, sendo a última condição menos nociva em comparação com a primeira.
Deve-se observar também o já mencionado fato de que estudos utilizando o autorrelato
de morbidade, assim como de TS, podem produzir um viés de informação nãodiferencial tendendo geralmente a subestimar a verdadeira força de associação entre
CS e desfechos em saúde.
Ainda com o objetivo de avaliar a associação entre CS e condições relacionadas
à saúde, o presente estudo utilizou como indicador a auto percepção de saúde. A
maneira como uma pessoa percebe seu estado de saúde tem sido apontado como forte
preditor de morbidades e mortalidade, além de refletir aspectos psicossociais e
comportamentais136. A auto percepção de saúde positiva pode influenciar na escolha de
comportamentos mais saudáveis, dentre eles adoção de um estilo de vida mais ativo. No
presente estudo observou-se associação entre auto percepção negativa de saúde e
exposição a CS. A natureza transversal do estudo não permite apontar a direção da
associação, mas é possível supor que CS exerça um impacto negativo sobre a percepção
de saúde das pessoas.
O presente estudo encontrou que o relato de TS variou de acordo com o sexo,
com os homens apresentando maior relato de TST que as mulheres. O mesmo padrão
de tempo sentado segundo o sexo foi encontrado em outros países88,91 e no Brasil84,83.
Este achado pode refletir o fato de as mulheres acumularem a responsabilidade pelo
trabalho doméstico e o trabalho formal, conforme apontam dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD), revelando que 93,3% das mulheres entre 25 e 49
anos de idade, acumulam a responsabilidade pelo trabalho doméstico e o trabalho
formal. Entre os homens, este percentual foi de apenas 54%, na mesma faixa etária137.
Esta dupla jornada de trabalho pode reduzir entre as mulheres o tempo disponível para
atividades sedentárias.
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Uma consideração interessante a se fazer, consistente com a ideia de que o CS não
é um fenômeno diferente da inatividade física, é que as diferenças no tempo sentado
conforme os sexos mostram que os homens são, ao mesmo tempo, mais ativos e mais
expostos a CS do que as mulheres138. O mesmo se aplica a outros fatores como, idade,
escolaridade e renda, por exemplo. Sousa e colaboradores utilizaram dados da versão
anterior do mesmo inquérito do presente estudo (ISA-Capital 2008) e identificaram
um perfil para população ativa semelhante ao perfil da população considerada mais
exposta a CS no presente estudo (homens, mais jovens, com maior escolaridade e
maior renda)138, sugerindo que os dois comportamentos podem coexistir, sendo
possível uma pessoa ser considerada ativa e ainda assim ser exposta ao CS.
Com relação à idade, foi observado que os mais jovens (20-29 anos) relataram
maior TST que aqueles na faixa etária de 60-65 anos. Estes dados corroboram os
estudos em outros países91,82 e no Brasil83. Uma possível explicação para este achado
seria o maior acesso dos jovens à tecnologia avançada no lazer, na comunicação, no
trabalho e no transporte passivo, além do possível acúmulo de atividades de trabalho
com atividades de estudo entre os jovens, condições estas que contribuem para maior
permanência na posição sentada ao longo do dia. Já os mais velhos parecem estar mais
sujeitos a ficarem um tempo maior diante da TV83.
A escolaridade tem sido positivamente associada a TST. No presente estudo,
aqueles com maior escolaridade apresentaram relato de maior TST quando
comparados aos de menor escolaridade. Outros estudos também encontraram uma
relação positiva de escolaridade com TS94,93 assim como com a AF138, tendo que os de
maior escolaridade estão entre os mais expostos ao CS e entre os mais ativos. Uma
possível explicação é que indivíduos com maior escolaridade estão geralmente
envolvidos em ocupações mais sedentárias no trabalho, com menores exigências
físicas, além de, com mais frequência, manterem atividades de estudos e intelectuais
que por natureza acontecem na posição sentada. Contudo, observa-se que estes
indivíduos tendem a compensar a imposição de maior tempo sentado no trabalho,
escolhendo atividades não sedentárias durante o lazer, podendo aumentar assim o nível
de AF. Outra possível explicação para maior nível de AF entre os indivíduos com
maior escolaridade é que estes têm mais acesso e podem assimilar com maior
facilidade as recomendações e os benefícios da prática regular de atividade física. No
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entanto, é importante alertar a esta população quanto ao fato de que a prática regular
de AF pode não compensar os efeitos deletérios do excessivo tempo sentado ao qual
estão expostos4.
Outro achado relacionado a fatores socioeconômicos que apresentou
associação com CS no presente estudo foi a renda, com aqueles de maior renda
apresentando relato de maior TST quando comparados aos de menor renda,
concordando com achados de outros estudos92,88. As diferenças verificadas entre
grupos populacionais de distintos níveis socioeconômicos (tendo como proxy o nível
de escolaridade e renda) podem estar baseadas em iniquidades existentes entre esses
grupos, e não em decisões mais saudáveis por parte das pessoas com menor renda92.
Com relação a estas iniquidades, pode-se especular que aqueles com maior renda têm
mais acesso à tecnologia e a itens de conforto que favorecem o aumento de tempo
sentado em casa, no trabalho e no transporte. Contudo, ao mesmo tempo, indivíduos
com maior renda, possuem mais oportunidades e facilidades de acesso a práticas de
atividades físicas no lazer, além de conviverem num meio social em que a prática é
reconhecida por seus pares como favorável à saúde, o que pode facilitar a adesão.
Indivíduos de alta renda parecem então estar mais expostos a mecanismos que
incentivam tanto a prática de atividade física quanto a adoção da postura sentada.
A tendência global de desenvolvimento, mecanização, diversão eletrônica e
aumento de acesso a transporte motorizado e outros itens de conforto que incentivam
a adoção da postura sentada, apontam para o tempo sentado como um importante tema
a ser abordado em saúde pública em todo o mundo. Medidas de redução do tempo
sentado podem minorar o risco de eventos adversos, com a estimativa de aumentar a
expectativa de vida em 0,2 anos em países como o Brasil, segundo dados de recente
estudo25.
Para o desenvolvimento de medidas de intervenção visando a redução do TS, é
necessária a identificação e compreensão dos fatores que podem influenciar na escolha
deste comportamento. O presente estudo buscou investigar alguns destes fatores. Vários
são os fatores que têm sido apontados na literatura como contribuintes para o aumento
de exposição a este comportamento, compondo um modelo sócio-ecológico de
múltiplos níveis de determinantes. Dentre os fatores que podem compor este modelo
temos: (i) características individuais (determinadas características sociodemográficas,
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psicológicas, presença de morbidades); (ii) fatores ocupacionais/organizacionais (falta
de flexibilidade para postura sentada ou em pé no posto de trabalho, ausência de pausas
ativas, excesso de informatização no trabalho); (iii) fatores familiares/interpessoais
(ausência de controle quanto ao uso do lazer eletrônico e excesso de itens de conforto
em casa, redes sociais); (iv) fatores de mercado (apelo à aquisição de itens de conforto
que reduzem a oportunidade de movimento do corpo e favorecem a postura sentada);
(v) fatores sociais (falta de segurança no bairro); (vi) governamentais (ausência de
políticas de incentivo à prática de AF e redução do TS, e de incentivo ao estilo de vida
ativo); (vii) fatores ambientais (transportes públicos deficientes, condições inadequadas
para o transporte ativo, ausência de áreas de lazer)36,85.
No presente estudo, investigamos se alguns fatores sociais (segurança no bairro),
ambientais (proximidade de área de lazer), e facilitadores como o conhecimento de
políticas de incentivo à prática de AF podem estar associados à exposição ao CS. Este
é um dos primeiros estudos envolvendo adultos no Brasil a investigar a associação entre
CS e estes fatores124. A segurança no bairro mostrou-se positivamente associada com
CS, com adultos morando em bairros seguros relatando maior TST. Este achado foi
inesperado e pode ser resultante de um viés de seleção no qual pessoas que residem em
bairros com maior segurança são também aquelas com maior escolaridade e renda,
fatores positivamente associados a tempo sentado. Resultado semelhante foi observado
em estudo na Alemanha78. No presente estudo observou-se ainda que aqueles que
contavam com uma área de lazer próximo à sua casa (58,1%), e aqueles que tinham
conhecimento de políticas públicas de incentivo à AF (21,7%) apresentaram valores
discretamente menores para TS, porém não houve significância estatística para explicar
uma associação entre o TS e estes facilitadores. Este achado não foi esperado, uma vez
que outros estudos apontaram esta associação, sugerindo que a proximidade de área de
lazer e a adoção de políticas de incentivo à prática de AF e redução de CS, podem atuar
como facilitadores para a adoção de um estilo de vida mais ativo35,91.
Outro achado de nosso estudo foi que pessoas casadas gastam menos tempo
sentadas que aquelas não casadas. O mesmo foi relatado para população adulta
canadense99. Estes achados sugerem que o casamento pode atuar como um fator protetor
em relação a comportamentos não saudáveis. É possível também que menor tempo
sentado entre os casados tenha relação com a presença de filhos dependentes. Estudos
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encontraram que ter crianças menores em casa foi um fator de proteção para prolongado
tempo de tela. Cuidar de crianças menores pode reduzir o TST e aumentar o
envolvimento em AFL, assim como pode reduzir a prática de AFMV, por fadiga, falta
de tempo e de alguém que ajude no cuidado com a criança100.
Os achados sobre os fatores sociodemográficos associados ao CS na literatura
como um todo parecem indicar um perfil para os grupos mais expostos, porém a
contribuição dos aspectos sociodemográficos na determinação dos comportamentos
sedentários não parece ser uniforme em todos os países. Em cada localidade existem
diferenças de ordem econômica, social, demográfica, climática, política e cultural que
podem interagir de forma peculiar na determinação da exposição ao CS36,85,92. O
desenvolvimento de medidas de controle do CS deve, então, ser baseado em dados
obtidos da população à qual se destinam as medidas. Vários países vêm investigado
estes aspectos, porém no Brasil estes estudos ainda são escassos para a população adulta.
O presente estudo pretendeu, pois, ressaltar a importância deste emergente fator
de risco para a saúde pública e contribuir para a identificação dos grupos mais
vulneráveis ao CS nesta população, fornecendo dados que subsidiem o
desenvolvimento de medidas de monitoramento do impacto e de redução do CS, a
exemplo do que já acontece em vários países.
Este estudo apresenta limitações dado a sua característica transversal que não
permite que a direção da associação seja identificada. Outra limitação diz respeito aos
instrumentos de autorrelato (medidas subjetivas) que podem introduzir no estudo um
viés de memória. Estudos apontam que medida subjetiva em geral subestima os dados
para tempo sentado e para morbidades39. Outra questão é que o autorrelato a partir de
uma única questão, como é o caso do IPAQ, não permite avaliar os diferentes tipos de
CS ou a forma como este tempo é acumulado, limitando a interpretação e aplicação de
alguns dados.
As vantagens deste estudo incluem a maior possibilidade de comparação com
outros estudos, visto o IPAQ ser um dos instrumentos mais utilizados no mundo para
estimativa de TS. Apesar da subestimação dos valores por medidas de autorrelato, este
indicador é considerado satisfatório para estimativas de prevalência, tendo a vantagem
da rapidez na obtenção da informação e o baixo custo para estudos de base
populacional65. A utilização da somatória do TS (TST) como indicador do CS no
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presente estudo, pode ser considerado uma vantagem em relação a outro indicador de
CS muito utilizado que é o tempo de TV (mais utilizado no Brasil) uma vez que este
pode ser mediado por padrões alimentares não saudáveis139. O somatório do tempo na
posição sentada (TST) lida melhor com o fenômeno de comportamentos concorrentes
(por exemplo, é possível estar assistindo TV e falando ao celular ao mesmo tempo) do
que a avaliação CS por domínios67. Se por um lado a avaliação do TS em seus domínios
permite avaliar melhor o contexto no qual o CS tem lugar, a utilização da somatória
do TS (TST), como utilizado no presente estudo, favorece a obtenção de informações
mais confiáveis, reduzindo o viés de informação no que diz respeito às respostas
socialmente aceitas140, além de favorecer a comparação com outros estudos por ser um
dos indicadores mais relatados na literatura.
Outra questão positiva do estudo foi a análise do TS tanto como variável
contínua, que contribui para maior precisão de estimativas da exposição individual ao
TS, como na forma dicotômica, que contribui para a comparação com outros estudos
e para informações mais facilmente interpretáveis. E finalmente, como vantagem deste
estudo, temos o grande tamanho da amostra que permite estimativas mais robustas
entre as variáveis de interesse. Inquéritos de base populacional são essenciais na
compreensão de fenômenos relacionados ao processo saúde-doença da população e
oferecem dados que contribuem para o planejamento de políticas públicas de saúde.

Considerações finais
Futuros estudos na área devem investigar melhor a forma como o TS é
acumulado (se em longos períodos ininterruptos ou curtos períodos mais
frequentemente interrompidos), o que é possível com o uso de medias diretas
(acelerômetros). Além do que, devem avaliar outros contextos de CS, como tempo
sentado no transporte, na escola/universidade, no trabalho e em casa, uma vez que cada
um deles pode apresentar padrões epidemiológicos distintos. Sugere-se o
desenvolvimento de estudos longitudinais no Brasil para melhor avaliar a relação de
causa e efeito. Estudo do CS no Brasil intensificou-se há pouco mais de dez anos e
constitui-se em um promissor campo de pesquisa visando a melhor identificação e
controle deste emergente fator de risco à saúde. A identificação dos fatores associados
ao CS constitui-se num importante passo nesta direção.
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Baseado nos achados para nossa amostra, os adultos mais vulneráveis a CS
são os homens mais jovens, de maior escolaridade e renda, que residem em bairros
considerados seguros, não casados e com auto percepção negativa da saúde. Estudos
anteriores envolvendo adultos em São Paulo apontam que este perfil é semelhante ao
da população adulta considerada mais ativa, sugerindo que os dois comportamentos
podem coexistir, sendo possível uma pessoa estar ao mesmo tempo ativa e ainda assim
estar exposta ao comportamento sedentário. Considerando que a literatura apresenta
evidências científicas dos efeitos negativos da exposição ao CS na saúde da população,
e as evidências de que estes efeitos deletérios podem não ser compensados pelo efeito
protetor da prática regular de AFMV, ressalta-se a importância de investimentos não
apenas no incentivo ao aumento do nível de AF, como também na redução do tempo
sentado a exemplo do que já acontece em outros países.
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