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RESUMO
FARIAS JÚNIOR, G. Estilo de vida, estado nutricional e determinantes sociais da saúde:
Estudo de base populacional com adolescentes residentes no município de São Paulo
de 2003 a 2015. [Tese do Programa de Nutrição em Saúde Pública]. São Paulo: Faculdade
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 2021.

INTRODUÇÃO: A adolescência é um período de mudanças físicas, psicológicas, emocionais
e sociais, resultando em maior vulnerabilidade dos jovens às influências de fatores externos
sobre escolhas de estilo de vida em dimensões como consumo alimentar, nível de atividade
física e prática de atividades sedentárias, entre outras. OBJETIVO: O objetivo do presente
estudo foi identificar associação entre estilo de vida (relativo à qualidade da dieta, nível de
atividade física e prática de atividades sedentárias), estado nutricional e nível socioeconômico
em amostra representativa em nível populacional de adolescentes residentes no município de
São Paulo, a partir de dados das três edições do Inquérito de Saúde do município de São
Paulo (ISA-Capital). METODOLOGIA: O estado nutricional dos adolescentes foi baseado em
estimativa do Índice de Massa Corporal, considerando pontos de corte propostos pela
Organização Mundial da Saúde. A qualidade do padrão alimentar dos adolescentes foi
estimada por meio do Índice de Qualidade da Dieta Revisado, o nível de atividade física foi
expresso em minutos de atividade física por semana e a prática de atividades sedentárias foi
medida em horas de atividades sentadas por dia. Foram estimadas regressões logísticas para
identificação das associações entre dimensões de estilo de vida (qualidade da dieta, nível de
atividade física no lazer e prática de atividades sedentárias), estado nutricional e nível
socioeconômico dos adolescentes. RESULTADOS: O presente estudo encontrou associação
positiva entre qualidade da dieta em relação à idade, cor da pele, escolaridade e tempo de
atividade física e associação negativa com posse de computador no domicílio. O sobrepeso
apresentou-se inversamente associado à escolaridade e à qualidade da dieta do adolescente,
por outro lado, associou-se positivamente ao sedentarismo e à adoção de práticas de controle
da alimentação para perda de peso. A adoção de estilo de vida saudável foi positivamente

associada à idade, cor da pele e escolaridade do adolescente, assim como negativamente
associada à posse de computador. Adolescentes com pior qualidade da dieta e nível de
atividade física insuficiente, assim como adolescentes em famílias de menor renda, tiveram
maior probabilidade de internações hospitalares, enquanto adolescentes com companheiro/a
tiveram maior probabilidade de internação. Em relação aos gastos domiciliares em saúde, há
diminuição dos gastos segundo idade do adolescente, assim como entre adolescentes com
melhor qualidade da dieta. Por outro lado, a adoção de práticas de controle da alimentação
para perda de peso, a posse de computador e maior renda domiciliar apresentaram
associação positiva com gastos em saúde. CONCLUSÃO: Indicadores de estilo de vida
saudável referentes a qualidade da alimentação e prática de atividade física na adolescência,
assim como estado nutricional, estão associados a características demográficas e
socioeconômicas do indivíduo e do ambiente familiar. A adoção de estilo de vida menos
saudável resulta em maior propensão a internações hospitalares e gastos em saúde
superiores, assim, é necessário considerar intervenções preventivas de estilo de vida para
melhoria de condições de saúde entre adolescentes, buscando promover maior qualidade de
vida na vida adulta.

Palavras-chave: adolescência, qualidade da dieta, estado de saúde, determinantes sociais
de saúde, gastos em saúde.

ABSTRACT
FARIAS JÚNIOR, G. Lifestyle, nutritional status and social determinants of health:
Population based study with adolescents living in the municipality of Sao Paulo
between 2003 and 2015. São Paulo: School of Public Health of the University of São Paulo,
2021.

INTRODUCTION: Adolescence is a period marked by physical, psychological, emotional and
social changes, resulting in higher vulnerability of youngsters to external factors influences on
lifestyle choices in dimensions like food consumption, physical activity level, and sedentary
activities practices, among others. OBJECTIVE: The objective of the present study was to
identify associations among lifestyle (referring to diet quality, physical activity level, and
sedentary activities practice), nutritional status and socioeconomic level in a sample
representative at populational level of adolescents living in the municipality of Sao Paulo, using
data from three editions of the Sao Paulo Health Survey (ISA-Capital). METHODOLOGY: The
adolescents’ nutritional status was based in estimation of the Body Mass Index, considering
cutoff points proposed by the World Health Organization. The quality of adolescents’ food
consumption patterns was estimated using the Healthy Eating Index Revised, the physical
activity level was expressed in minutes of physical activities per week, and the practice of
sedentary activities was measured in hours of activities performed whilst seated per day.
Logistic regressions were estimated to identify associations among dimensions of lifestyle (diet
quality, physical activity during leisure, and sedentary activity practices), nutritional status, and
socioeconomic status of adolescents. RESULTS: The present study identified positive
association among diet quality, skin color, educational attainment and physical activity leve,
whilst there was negative association with ownership of computer in the household.
Overweight was inversely associated with educational attainment and diet quality of the
adolescent; on the other hand, it was positively associated with sedentarism and adoption of
practices of controlling food consumption for weight loss. The adoption of healthy lifestyle was
positively associated with adolescents’ age, skin color and educational attainment, and

negatively associated with computer ownership. Adolescents with worst diet quality and
insufficient physical activity level, as well as adolescents in families with lower income level,
had higher probability of hospitalizations; whilst adolescents with companion had higher
probability of hospitalizations. Considering household health care expenditures, there was
reduction of expenditures according to adolescents’ age, as well as according to improvements
in diet quality. On the other hand, adoption of practices of food consumption control for losing
weight, computer ownership and higher income level were positively associated with health
care expenditures. CONCLUSION: Indicators of healthy lifestyle referring to diet quality and
physical activity practice, as well as nutritional status, showed association with demographic
and socioeconomic characteristics of the individual and the household environment. The
adoption of unhealthy lifestyle resulted in higher propensity to hospitalizations and higher
health care expenditures; therefore, it is important to consider preventive interventions related
to lifestyle to promote improvements in health status among adolescents to promote enhanced
quality of life during adulthood.

Keywords: adolescence, diet quality, health status, social determinants of health, health
expenditures.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1. Contextualização

As recentes mudanças em condições sociodemográficas, renda e educação têm
resultado na transferência da carga global de doenças das doenças infecciosas para doenças
crônicas não transmissíveis (DCNT), resultando em morte prematura e incremento dos anos
vividos com incapacidade em populações de diversos países (MURRAY et al., 2012, 2015;
VOS, 2012; HAY, 2017; VOS, 2016, 2015; MBOI et al., 2018; KASSEBAUM et al., 2016;
SZWARCWALD et al., 2017).
Anualmente, cerca de 38 milhões de mortes no mundo são decorrentes de DCNT,
principalmente doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias crônicas e diabetes.
Tais morbidades acarretam significativa perda de qualidade de vida, sendo associadas a
redução da funcionalidade, diminuição da produtividade, incapacidade e mortalidade precoce,
gerando prejuízos extensivos ao indivíduo e à sociedade (BEAGLEHOLE, 2005, 2010;
STRONG, 2005, VICTORA et al., 2011; WHO, 2014). Estima-se substancial incremento da
mortalidade por DCNT na maioria dos países até 2030, principalmente associado ao aumento
da prevalência de câncer e doenças cardiovasculares em países de renda média e baixa
(WHO, 2004).
Pesquisas quanto à carga global de doenças (Global Burden of Disease, GBD)
apontam elevação na prevalência de exposição a fatores de risco responsáveis por DCNT
entre jovens em diferentes países, incluindo uso de tabaco, consumo de álcool e consumo de
dietas pobres em nutrientes. Aliado às disparidades socioeconômicas entre países, o aumento
da exposição ao risco para DCNT entre adolescentes indica necessidade de priorização de
crianças e adolescentes em países em desenvolvimento como prioridades negligenciadas em
termos de saúde global (HORTON, 2012; KASSEBAUM et. al, 2017).
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1.2. Escolhas relativas ao estilo de vida na adolescência

As complexas mudanças observadas nos padrões de saúde e doença de populações
em diferentes países ao longo das últimas décadas, denominadas transição epidemiológica,
são intrinsecamente associadas à transição demográfica decorrente do envelhecimento
populacional, associada à transição nutricional, advinda de alterações nos padrões de
alimentação e atividade física dos indivíduos (BORGES, 2017).
A adolescência é um período marcado por mudanças físicas, psicológicas, emocionais
e sociais, que potencialmente aumentam probabilidade de alterações no comportamento
alimentar do indivíduo por influência de fatores externos (família, amigos, valores e normas
socioculturais, alimentos da moda, conhecimentos de nutrição e experiências pessoais) e
fatores internos (necessidades e características psicológicas, imagem corporal, autoimagem,
valores pessoais e crenças, preferências e significados alimentares e desenvolvimento
psicossocial e de saúde) (FARTHING, 1991).
Evidências recentes apontam existência de três grupos de fatores de risco para DCNT
em 21 regiões de 187 diferentes países, incluindo Brasil, independentemente da faixa etária:
fatores dietéticos (baixo consumo de frutas, vegetais, grãos, nozes, sementes, ômega-3,
cálcio, fibras, leite e gorduras poliinsaturadas; elevado consumo de sódio, carne processada,
gorduras trans, açúcar, bebidas açucaradas e carne vermelha), fatores comportamentais (má
nutrição materna e infantil, risco dietético e baixa prática de atividade física) e fatores
metabólicos (níveis elevados de pressão arterial, glicose e colesterol, índice de massa
corporal e disfunção renal) (MELAKU et al., 2018; LIM et al., 2012).
Estudos representativos em nível populacional realizados em diferentes países têm
demonstrado aumento da adesão à alimentação inadequada entre indivíduos jovens,
caracterizada pela presença de biscoitos doces e salgados, batata frita, salgadinhos,
embutidos, refrigerantes e guloseimas, especialmente entre refeições principais (BICA et al,
2012; TAVARES et al, 2014; VEIGA, 2013; PIONTAK et al., 2017). Os adolescentes, em
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particular, usualmente consomem alimentos em forma de lanches (snacks) ao longo do dia,
resultando em consumo alimentar inadequado frente às recomendações nutricionais vigentes
(BUCHER et al., 2016).
No Brasil, alguns estudos têm indicado incremento da exposição à dieta inadequada e
à ausência de atividade física como principais fatores de risco para problemas metabólicos
relacionados à ocorrência de DCNT ao longo das últimas décadas (SOUSA et al., 2018;
MARINHO et al., 2018). Adicionalmente, observou-se redução na prática de atividade física
em nível suficiente entre adolescentes ao longo dos últimos anos, assim como diminuição da
prevalência de alimentação saudável, incluindo associação com peso corporal e adoção de
práticas inapropriadas para perda de peso (HADDAD; SARTI, 2020; HADDAD et al., 2021).
Uma das consequências das mudanças no padrão de consumo alimentar entre
indivíduos a partir dos dez anos de idade refere-se ao baixo aporte de nutrientes e ingestão
predominante de alimentos com alto teor de açúcar, sódio e gorduras, associado à ausência
de atividade física suficiente (AKSEER et al., 2017; BEZERRA et al.; 2014; MARTINS et al.,
2013; SOUZA et al., 2013).
O aumento na adesão ao estilo de vida de maior exposição aos fatores de risco para
DCNT entre adolescentes, particularmente baixo nível de atividade física, consumo de
alimentação inadequada e prática de atividades sedentárias, tem resultado em tendência de
incremento na prevalência de sobrepeso e obesidade em longo prazo (BARBOSA FILHO;
CAMPOS; LOPES, 2014; FLORES et al., 2013).
Resultados de vários estudos de base populacional apontam para aumento do Índice
de Massa Corporal (IMC) e incremento da prevalência de sobrepeso e obesidade entre
adolescentes em diferentes países no período de 1975 a 2018 (NCD-RisC, 2017; TWIG et al.,
2016; BLACK et al., 2013; LOBSTEIN et al., 2015; TYROVOLAS et al., 2018). Um em cada
três adolescentes apresenta excesso de peso, segundo estudos observacionais de carga
global de doença no Brasil e em nível mundial (AKSEER et al., 2017; BEZERRA et al.; 2014;
MARTINS et al., 2013; SOUZA et al., 2013).
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Consequentemente, observa-se que escolhas de estilo de vida na adolescência
apresentam influência direta em termos de exposição aos fatores de risco para excesso de
peso e DCNT, em especial padrões alimentares e atividade física (PELTZER; PENGPID,
2012; KEATS et al., 2018), notadamente devido à possibilidade de perpetuação de tais
práticas ao longo da vida adulta.

1.3. Efeitos da exposição aos fatores de risco sobre saúde do adolescente

A ocorrência de excesso de peso apresenta substancial associação com incidência de
diabetes tipo 2, dislipidemias, doenças cardiovasculares, entre outras morbidades. Isso
resulta em redução na expectativa de vida dos indivíduos expostos aos fatores de risco em
questão, tendo em vista mortalidade precoce e consequente redução na esperança de vida
ao nascer (OLSHANSKY et al., 2005).
Assim, as consequências em saúde de um estilo de vida inapropriado referem-se tanto
ao aumento da prevalência do sobrepeso e da obesidade (BRASIL, 2019), quanto à elevação
do risco de ocorrência de DCNT em médio e longo prazo. A exposição de crianças e
adolescentes aos fatores de risco para DCNT é responsável por aproximadamente 70% dos
óbitos na vida adulta (OMS, 2016).
Recentes evidências de estudo sobre exposição aos fatores de risco entre crianças e
adolescentes europeus entre cinco e 14 anos de idade apontou maior carga de doença
relacionada às infecções e às deficiências nutricionais que influenciam crescimento e
desenvolvimento infantil, assim como à subnutrição e ao excesso de peso. Mudanças no
padrão alimentar e na prática de atividade física entre crianças e adolescentes foram
particularmente significantes entre meninas, devido a influências socioculturais relativas ao
gênero, incluindo discriminação, padrões de imagem corporal e outros aspectos similares
(KYU et al., 2018; HADDAD; SARTI, 2020).
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Particularmente entre adolescentes, aumento da prevalência de sobrepeso e
obesidade tem sido registrado em diversos estudos ao longo dos últimos dez anos no Brasil
e em outros países, como China, especialmente associado à exposição a fatores de risco
como hipertensão, baixo consumo de frutas e grãos, alto consumo de sódio e elevado índice
de massa corporal (OTTO et al., 2016; MENTE et al., 2018; CONDE; MONTEIRO, 2014;
ZONG et al., 2017; LIM et al., 2012).
Simultaneamente, a adolescência constitui período de intensas transformações
corporais dos indivíduos, resultando em mudanças na composição corporal, na sensibilidade
à insulina, no nível de atividade física e nos comportamentos alimentares. Isso contribui ao
incremento do risco para distúrbios psicológicos, particularmente em termos de
suscetibilidade ao sobrepeso e à obesidade, aceitação da própria imagem corporal e
sensibilidade às críticas em grupos sociais (ALBERGA et al., 2012; HADDAD et al., 2021).
Assim, em adição aos fatores de risco relacionados à alimentação inadequada e à
inatividade física, a introdução ao tabagismo, ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas e ao
uso de medicamentos para perda ou ganho de peso em idade precoce constituem elementos
prejudiciais à saúde do adolescente. O acúmulo de fatores de risco, em diversos casos, é
apoiado na influência do grupo social na escola ou no ambiente familiar, resultando em maior
probabilidade de manutenção de tais práticas na vida adulta (GBD 2016 ALCOHOL
COLLABORATORS, 2018; BEZERRA et al., 2021).
Tais evidências têm direcionado políticas públicas para saúde do adolescente no Brasil
à prevenção de morbidades e promoção da saúde, focalizando redução da exposição aos
fatores de riscos para DCNT e, consequentemente, apoiando medidas de redução dos custos
do sistema de saúde relacionados à ocorrência de tais morbidades (SOUSA et al., 2018;
MARINHO et al., 2018). No entanto, a prevenção e o tratamento da obesidade e doenças
associadas exigem alterações no estilo de vida da família, assim como mudanças no ambiente
escolar e social frequentados pelos adolescentes, inclui melhores oportunidades para adoção
de alimentação saudável e prática de exercício físico (DUMITH et al., 2010).
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Assim, mudanças comportamentais com foco em adoção de um estilo de vida
saudável devem constituir parte de um conjunto de intervenções em favor da promoção da
percepção do próprio adolescente quanto às práticas adotadas, a partir da influência de
familiares, colegas, amigos e demais atores no ambiente social do indivíduo. Isso implica em
múltiplos níveis de intervenção sobre estilo de vida do adolescente, assim como composição
de um ambiente com melhores oportunidades de prática de atividade física e alimentação
saudável em casa e na escola (LARSON et al., 2017; WINKVIST et al., 2016; PEARSON et
al., 2017; KIVIMÄKI et al., 2018).

1.4. Impactos do estilo de vida sobre despesas em saúde na adolescência

A substituição das doenças infecciosas pelas DCNT como causas primárias de
morbidade e mortalidade ao longo das últimas décadas tem sido substancialmente associada
às mudanças no estilo de vida, incluindo alterações nos padrões de alimentação e atividade
física (BORGES, 2017). Tendência similar tem sido identificada nos padrões de
morbimortalidade da população brasileira desde a década de 1990 e 2015. As principais
causas de óbitos no Brasil têm sido registradas em decorrência de DCNT e violência (SOUSA
et al., 2018; MARINHO et al., 2018).
Isso resulta em incremento dos custos de tratamento de DCNT nos sistemas de saúde
nacionais, além de perdas socioeconômicas decorrentes da perda de qualidade de vida,
redução da produtividade e mortalidade precoce dos indivíduos acometidos pelas morbidades
em questão (MURRAY et al., 2012, 2015; VOS, 2012; HAY, 2017; VOS, 2016, 2015; MBOI et
al., 2018; KASSEBAUM et al., 2016; SZWARCWALD et al., 2017).
A maioria dos estudos sobre associação entre estilo de vida, estado nutricional e
custos em saúde refere-se à população adulta (MÜLLER-RIEMENSCHNEIDER et al., 2008;
SCHOTTENFELD et al., 2013; DING et al., 2017; CROSLAND et al., 2019; YIP et al., 2019).
Há escassez de evidências quanto aos efeitos do estilo de vida e estado nutricional de
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adolescentes entre adolescentes, sendo boa parte dos estudos sobre estimativa de carga de
doenças associadas aos fatores de risco para DCNT (HORTON, 2012; KASSEBAUM et. al,
2017; MEWTON et al., 2019).
Um estudo sobre determinantes sociais da saúde de adolescentes indicou incremento
dos custos e redução na renda per capita associados ao aumento no IMC, assim como
elevação da probabilidade de morbidades associadas ao sobrepeso e obesidade entre
adolescentes de 10 a 17 anos de idade em nove países europeus. Ademais, adolescentes
com IMC superior apresentam maior volume de prescrição de medicamentos em relação aos
adolescentes eutróficos, assim como maior propensão a internações e uso de serviços de
saúde (TĂUT et al., 2015).
Outros estudos apontam aumento de custos em saúde associados à inatividade física
e tabagismo, especialmente entre indivíduos de menor renda. Por outro lado, a prática de
nível adequado de atividade física foi associada à redução de custos diretos em saúde,
mesmo na presença de doenças cardiovasculares entre crianças e adolescentes norteamericanos ao longo das últimas décadas (KANT; GRAUBARD, 2013; BARUFALDI et al.,
2016).
O estudo longitudinal de saúde dos idosos (ELSI) conduzido entre 2015 e 2016 em
nível domiciliar com indivíduos a partir dos 50 anos de idade residentes em 70 municípios de
diferentes regiões brasileiras ilustra bem de como os gastos com saúde são maiores
principalmente com medicamentos, em caso de multimorbidade, entre famílias de baixa renda
e entre aqueles com condições de saúde ruins ou que tenham limitações em suas atividades
(BERNARDES et al., 2020).
A identificação dos fatores de risco para ocorrência de DCNT entre adolescentes
constitui uma oportunidade para delineamento de intervenções direcionadas à mudança no
estilo de vida. A inclusão do grupo populacional em relatórios de instituições de saúde e
iniciativas globais de políticas públicas é uma chance de contribuir à alteração
comportamental antes da entrada na vida adulta, uma vez que são um grupo populacional
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com alta exposição a fatores de risco deletérios (MURRAY; LOPEZ, 2017; ADOLESCENT
HEALTH, 2015).
Investimentos em ações de prevenção de morbidades e promoção da saúde do
adolescente potencialmente apresentam considerável impacto em nível populacional: estimase redução na ocorrência de15 milhões de óbitos por doenças cardiovasculares, 8 milhões de
eventos associados a doença isquêmica do coração e 13 milhões de eventos decorrentes de
derrame (FULLMAN et al., 2018; NOMURA et al., 2017; BERTRAM et al., 2018;
JAVANBAKHT et al., 2018; WILLIAMS et al, 2018).
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2.

JUSTIFICATIVA

Atualmente, 55,8% dos indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos têm
sobrepeso e 19,9% apresentam obesidade no Brasil (BRASIL, 2019). Padrões alimentares
inadequados e inatividade física constituem dois importantes fatores de risco aos quais
adolescentes estão expostos, que têm contribuído ao contexto de aumento na prevalência de
excesso de peso e DCNT. A continuidade de comportamentos deletérios da adolescência
para idade adulta resulta em prognóstico pessimista quanto à evolução do quadro de
ocorrência de morbidades crônicas no Brasil.
Portanto, a fase da adolescência constitui uma oportunidade para identificação e
mensuração dos efeitos de fatores de risco relacionados ao estilo de vida, permitindo
intervenção antes da entrada na fase adulta. A mudança de tais comportamentos ainda na
adolescência resulta em adoção de um estilo de vida saudável e melhoria do estado
nutricional, favorecendo manutenção do estado de saúde na idade adulta.
A proposta da presente tese é contribuir à identificação de aspectos do estilo de vida
de adolescentes residentes no município de São Paulo que potencialmente favorecem a
exposição aos fatores de risco e, por conseguinte, resultam em aumento da chance de
desenvolvimento de DCNT.
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3.

OBJETIVOS

3.1. Objetivo geral

O objetivo do presente estudo foi identificar associações entre qualidade da dieta,
prática de atividade física, estado nutricional e estilo de vida em relação a determinantes
sociais da saúde, particularmente características sociodemográficas e econômicas do
adolescente e do ambiente familiar, entre adolescentes residentes no município de São Paulo
(SP) em 2003, 2008 e 2015.

3.2. Objetivos específicos

•

Verificar a prevalência de sobrepeso, nível de qualidade da dieta e atividade física e
indicador de estilo de vida saudável entre adolescentes residentes na cidade de São
Paulo nos anos de 2003, 2008 e 2015;

•

Avaliar a relação entre características sociodemográficas e econômicas em relação à
ocorrência de sobrepeso, nível de qualidade da dieta e indicador de estilo de vida
saudável entre adolescentes no município de São Paulo;

•

Analisar a associação entre características sociodemográficas e econômicas, assim
como variáveis de estilo de vida saudável, em relação à ocorrência de internações
hospitalares e gastos em saúde entre adolescentes de São Paulo.
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4.

MATERIAIS E MÉTODOS

4.1. Antecedentes do estudo

A presente tese baseia-se na análise de dados secundários provenientes das três
edições da pesquisa intitulada “Inquérito de Saúde do Município de São Paulo” (ISA-Capital),
conduzida pelo Professor Chester Luiz Galvão César, vinculado à Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo, em parceria com Prefeitura do Município de São Paulo
(PMSP).
Os dados do inquérito complementar, intitulado “Inquérito de Saúde de São Paulo com
foco em Nutrição” (ISA-Nutrição), sob coordenação da Professora Regina Mara Fisberg,
vinculada à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, também foram
avaliados no contexto da tese.
O ISA-Capital é uma pesquisa observacional de delineamento transversal em nível
domiciliar urbano com objetivo avaliar condições de vida, estado de saúde, estilo de vida e
outras dimensões de saúde de uma amostra representativa das populações de adolescentes,
adultos e idosos da cidade de São Paulo, vidando monitoramento e avaliação do impacto de
políticas públicas de saúde. O ISA-Nutrição constitui inquérito complementar específico, cujo
objetivo foi avaliar consumo alimentar e fatores de estilo de vida modificáveis entre indivíduos
a partir dos 12 anos de idade, exceto gestantes e lactantes.
Os inquéritos foram conduzidos em amostra representativa da população urbana
residente no município de São Paulo nos anos de 2003, 2008 e 2015. As informações
provenientes das três edições dos inquéritos possibilitaram composição de bancos de dados
com informações sobre características demográficas, socioeconômicas, estilo de vida, e
saúde a partir de amostragem probabilística complexa estratificada por conglomerados.
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4.2. Casuística

4.2.1. ISA-Capital 2003

A coleta de dados da primeira edição do inquérito foi realizada nos domicílios
selecionados entre março e dezembro de 2003, por meio de questionário impresso
semiestruturado, composto por 21 blocos temáticos e 6 sub-blocos com informações de
morbidades, deficiências, acidentes, violência, uso de serviços, saúde emocional, qualidade
de vida, práticas preventivas, imunizações, uso de medicamentos, práticas de atividade física,
consumo de álcool, tabagismo, hábito alimentar, características socioeconômicas, gastos com
saúde, presença de animais, saúde materno infantil e consumo alimentar.
O método de seleção da amostra foi baseado em amostragem probabilística complexa
estratificada por conglomerado representativa para cada domínio (< 1 ano, crianças de 1 a 11
anos, adolescentes de 12 a 19 anos, adultos de 20 a 59 anos e idosos com 60 anos ou mais).
O sorteio da amostra por conglomerado no primeiro estágio correspondeu aos setores
censitários urbanos chamadas de Unidades Primárias de Amostragem (UPA) e no segundo
estágio os domicílios como Unidade Secundária de Amostragem (USA).
Os dados para planejamento amostral foram provenientes da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD/2002) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
ou a partir da listagem feita em campo e atualizada no próprio local onde o domicílio estava
localizado.
Após definição dos setores censitários, foram sorteados 60 setores e, em seguida,
foram sorteados domicílios em cada setor censitário. A estratificação baseou-se na proporção
de chefes da família com nível universitário (< 5%, 5% a 25% e ≥ 25%).
O tamanho da amostra foi definido para permitir proporção de 50%, erro de
amostragem de 6%, significância de 5% e efeito de delineamento de 1,5% com, no mínimo,
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400 indivíduos em cada subgrupo populacional entrevistado. A amostra final incluiu 3.357
indivíduos, sendo 843 eram crianças, 847 adolescentes, 795 adultos e 872 idosos.
A avaliação do consumo alimentar foi realizada por meio de aplicação de um
recordatório de 24 horas (ISA-Nutrição 2003) aos indivíduos com 12 anos ou mais de idade
(n=2.398), sendo 811 adolescentes, 756 adultos (20 a 59 anos) e 831 idosos (≥ 60 anos).

4.2.2. ISA-Capital 2008

A coleta de dados da segunda edição do ISA-Capital foi conduzida nos meses de
setembro de 2008 a março de 2009. O instrumento de coleta de dados teve algumas
alterações em relação à edição anterior, mas também foi baseado em questionário
semiestruturado impresso, contendo 17 blocos temáticos e 8 sub-blocos.
Os domínios amostrais e os procedimentos para sorteio da edição anterior foram
repetidos na segunda edição do ISA. A partir dos dados da PNAD 2005, foram sorteados 70
setores censitários correspondendo às UPA.
A amostra foi planejada para que cada subgrupo populacional apresentasse, no
mínimo, 300 indivíduos, considerando proporção de 50%, erro de amostragem de 7%,
significância de 5% e efeito de delineamento de 1,5%. A amostra final incluiu 3.271 indivíduos,
sendo 580 crianças, 605 adolescentes, 1.162 adultos e 924 idosos.
Também foram coletadas informações de consumo alimentar de 1.662 indivíduos (ISA
Nutrição 2008) com 12 anos ou mais de idade (560 adolescentes, 585 adultos e 517 idosos),
sendo aplicados dois recordatórios de 24 horas, sendo o primeiro na data de entrevista
domiciliar e um segundo por telefone.
Ademais, foram coletadas amostras de sangue para exames bioquímicos, pressão
arterial e medidas de peso, altura e circunferência de cintura de 750 indivíduos (158
adolescentes, 302 adultos e 290 idosos). À exceção dos dados de peso e altura, as demais
informações não foram utilizadas na presente tese.
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4.2.3. ISA-Capital 2015

A coleta de dados da terceira edição do ISA-Capita foi realizada no período de
setembro de 2014 a dezembro de 2015, sendo aplicado um questionário semiestruturado
digitalizado para plataforma Android, a partir de uso de tablet. Pequenas alterações foram
realizadas no instrumento de pesquisa, que incluiu 16 bloco temáticos e 25 sub-blocos.
Os domínios e os procedimentos para sorteio amostral foram similares às edições
anteriores do inquérito. Além dos domínios inicialmente considerados nas duas edições
anteriores do ISA-Capita, foram considerados domínios geográficos, correspondentes às
Coordenadorias de Saúde da Cidade de São Paulo (Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul e
Leste).
Em cada coordenadoria, foram sorteados 30 setores censitários urbanos, totalizando
150 UPA. Considerou-se proporção de 50%, erro de amostragem de 5%, nível de significância
de 5% e efeito de delineamento de 2%, obtendo-se mínimo de 300 entrevistas por domínio.
A cada setor censitário, domicílios foram sorteados de forma sistemática e, em cada
domicílio, quaisquer indivíduos nos grupos populacionais de interesse foram entrevistados,
totalizando 4.043 indivíduos, sendo 859 foram adolescentes, 2.165 adultos e 1.019 idosos.
Os dados de consumo alimentar foram coletados para 1.737 indivíduos, sendo 553
adolescentes, 642 adultos e 542 idosos. Uma subamostra dos participantes foi selecionada
para coleta de amostras de sangue para exames bioquímicos (901 indivíduos, sendo 291
adolescentes, 302 adultos e 308 idosos), assim como aferição de pressão arterial e coleta de
medidas antropométricas.
O recordatório de 24 horas para coleta de dados de consumo alimentar foi aplicado
em duas datas distintas, sendo um na data de entrevista domiciliar e um segundo aplicado via
telefone.
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A coleta de dados foi realizada entrevistadores devidamente treinados e monitorados
em campo nas três edições do ISA-Capital. Os questionários foram aplicados nos domicílios
e, em caso de necessidade de complementação de informações, foi realizado contato
telefônico posterior com participantes.

4.3. Variáveis do estudo

4.3.1. Antropometria

Dados de estatura (em metros) e peso (em quilos) foram obtidos na primeira edição
do ISA-Capital (2003) a partir de autodeclaração dos indivíduos de pesquisa. Nas edições
seguintes (2008 e 2015), as medidas foram aferidas durante visita domiciliar por técnicos de
enfermagem previamente treinados. A aferição foi realizada conforme protocolos propostos
pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 1995) e adotados pelo Ministério da Saúde no
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) (SAÚDE, 2011).
Os indivíduos deveriam estar descalços e trajando roupas leves no momento da
tomada das medidas de peso e altura. A altura foi medida em centímetros utilizando-se
estadiômetro portátil da marca Seca®, modelo 208, afixado em parede lisa sem rodapé
(medição máxima de 200 cm e precisão de 0,1 cm). Foi utilizado protocolo padronizado de
medida de altura: indivíduos com postura ereta posicionados em plano de Frankfurt,
encostando a parte posterior da cabeça, ombros, nádegas, panturrilha e calcanhares na
superfície do estadiômetro.
A aferição do peso em quilogramas foi realizada por meio de balança digital calibrada
da marca Tanita®, modelo HD-313 (capacidade máxima de 150 kg e precisão de 100 gramas).
O protocolo padronizado de medida de peso foi realizado com indivíduos foram posicionados
no centro da plataforma da balança em postura ereta com a cabeça voltada para frente, braços
ao longo do corpo e pés posicionados de forma paralela e unidos.
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As medidas de peso e estatura foram realizadas em triplicata, sendo calculada média
dos valores obtidos para cômputo das medidas finais, posteriormente utilizadas para cálculo
do índice de massa corporal (IMC em kg/m²) dos participantes, seguido de categorização do
estado nutricional em eutrófico (18,5≤IMC<25 kg/m²), sobrepeso (IMC ≥25 kg/m²) e obesidade
(IMC ≥30 kg/m²), a partir de pontos de corte propostos pela Organização Mundial da Saúde
(WHO, 2000).

4.3.2. Prática de atividade física

A avaliação de nível de atividade física foi baseada no Questionário de Atividade Física
Internacional (IPAQ Longo) (CRAIG; MARSHALL; SJÖSTRÖM; BAUMAN et al., 2003),
traduzido para língua portuguesa e previamente validado para população brasileira
(MATSUDO; ARAÚJO; MATSUDO; ANDRADE et al., 2012). No caso dos adolescentes, a
recomendação para prática de atividade física estipulada pela Organização Mundial da Saúde
refere-se a 300 minutos por semana, no mínimo (WHO, 2010). Sendo assim, adolescentes
que realizaram nível de atividade física inferior a 300 minutos por semana foram classificados
como abaixo da recomendação; enquanto indivíduos que realizaram 300 ou mais minutos por
semana foram classificados como cumprindo a recomendação.

4.3.3. Dados dietéticos

As informações sobre consumo alimentar foram obtidas por meio de recordatório de
24 horas (R24h), baseado em informações sobre alimentação do indivíduo no dia anterior à
entrevista. O R24h fornece informações sobre alimentos e bebidas consumidos ao longo do
dia, quantidade e tamanho da porção ingerida (mililitros, gramas ou medidas caseiras).
Informações sobre consumo alimentar foram levantadas seguindo procedimentos
padronizados pelo Multiple Pass Method (MPM), desenvolvido pelo United States Department
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of Agriculture (USDA) em cinco etapas: (1) listagem rápida: o entrevistado lista sem
interrupções os alimentos e as bebidas consumidos no dia anterior; (2) revisão da listagem
rápida: o entrevistador repete a lista de alimentos e bebidas declarada pelo entrevistado para
identificar potenciais esquecimentos na primeira etapa; (3) definição do horário e local da
refeição: o entrevistado informa horários de consumo dos alimentos e indica o que considera
como uma refeição; (4) ciclo e detalhamento de revisão: o entrevistado fornece descrição
detalhada e quantidade de cada alimento reportado nas etapas anteriores e o entrevistador
revisa cada ocasião, questionando sobre intervalos entre consumo de alimentos; (5) revisão
final do recordatório: o entrevistador repete as informações fornecidas pelo entrevistado para
coletar dados adicionais e informações de consumo esquecidas previamente.
O protocolo Multiple Pass Method é realizado para obtenção de maior detalhamento e
minimização dos erros no relato, mantendo a taxa de resposta e a atenção do indivíduo
durante a coleta de dados (DWYER et al., 2003; MOSHFEGH et al., 2008; RAPER et al.,
2004).
Os indivíduos foram orientados a informar quantidades consumidas utilizando medidas
caseiras como padrão informativo, além de descrever cada consumo de forma minuciosa,
atentando aos detalhes e incluindo informações relacionadas aos padrões alimentares, como
horário das refeições, marcas comerciais utilizadas, preparo dos alimentos e horário das
refeições.
Os entrevistadores foram previamente treinados para aplicação do recordatório 24
horas do ISA-Nutrição para garantia da qualidade dos dados, assim como foi utilizado
formulário padrão para aplicação do R24h e um manual de aplicação do recordatório, de forma
a padronizar coleta de dados dietéticos na amostra (FISBERG et al., 2012). O processo de
coleta dos dados via R24h foi planejado para distribuição de entrevistas entre dias da semana
e estações do ano, de forma aleatória, garantindo representatividade dos dados de consumo.
As informações obtidas pela aplicação do R24h foram duplamente checadas para
detecção de possíveis falhas no preenchimento. Ademais, os dados fornecidos em medidas

32

caseiras foram convertidos em peso (alimentos) ou volume (bebidas), de forma padronizada,
baseando-se nas recomendações de conversão para inquéritos realizados com população
brasileira (FISBERG; SLATER VILLAR, 2002).
Os valores nutricionais do consumo alimentar foram obtidos por meio do programa
Nutrition Data System for Research (NDSR versão 2014, NCC, Universidade de Minnesota,
Minneapolis), que contém base de dados originária na tabela de composição do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).
O software apresenta recursos de auxílio no processo de inclusão de dados na base,
além apresentar mais de 18.000 alimentos previamente cadastrados e exportar mais de nove
tipos de arquivos, permitindo a análise conjunta de alimentos, nutrientes e refeições
individuais. Devido à utilização de base de dados norte-americana, foi necessário traduzir
cerca de 700 alimentos, preparações e bebidas compatíveis com o modo de preparado
realizado pela população residente no município de São Paulo.
Foram incluídas preparações típicas brasileiras na base de dados, utilizando
padronizações de receitas. O valor nutricional dos alimentos provenientes da tabela da USDA
foi confrontado com dados de tabelas de composição brasileiras, Tabela de Composição
(TACO) e Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). Somente alimentos e
preparações que tiveram percentual de concordância entre 80% e 120% para macronutrientes
e energia foram incluídos na tabela final.
A primeira etapa foi realizada para formar o banco de dados de composição de
alimentos da pesquisa. A segunda etapa teve como objetivo verificar a consistência dos dados
digitados, analisando-se dados da ingestão alimentar para verificação de valores discrepantes
e possivelmente inconsistentes em relação ao valor energético, como dietas com valor
calórico inferior a 800 ou superior a 4.000 calorias. A gramatura dos alimentos e outros itens
passíveis de erros também foram verificados para evitar super ou subestimação nos dados
de consumo alimentar (FISBERG et al., 2012).
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4.3.4. Índice de Qualidade da Dieta Revisado

A qualidade da dieta foi avaliada por meio do Índice de Qualidade da Dieta Revisado
(IQD-R), proposto por Previdelli e colaboradores em 2011, validado para população brasileira
utilizando amostra do ISA-Nutrição (ANDRADE et al., 2013).
O índice apresenta doze componentes, sendo nove grupos alimentares, dois
nutrientes e energia, respectivamente: frutas totais; frutas integrais; vegetais totais; vegetais
verde escuro e laranja e leguminosas; cereais totais; cereais integrais; leite e derivados; carne,
ovos e leguminosas; óleos; sódio e gordura saturada; e energia proveniente de gordura sólida,
açúcar de adição e álcool.
Cada um dos componentes apresenta pontuação entre 0 a 5, 10 e 20 pontos. A
pontuação máxima do índice global é 100 pontos, sendo que, quanto maior a pontuação,
melhor é o índice de qualidade da dieta (PREVIDELLI et al., 2011). No presente estudo,
considerou-se IQDR adequado para composição do indicador de estilo de via saudável
superior a 65 pontos.

4.3.5. Estilo de vida

Uma variável relativa à adoção de estilo de vida saudável foi construída no presente
estudo, a partir da combinação das variáveis de qualidade da dieta apropriada (IQDR≥65
pontos), nível de atividade física suficiente (≥300 minutos por semana), ausência de
tabagismo e ausência de consumo abusivo de bebidas alcoólicas pelo adolescente. A variável
assumiu valor 1 (sim) ou 0 (não) no caso de adolescentes que atendiam pelo menos duas das
recomendações propostas, de forma a identificar principais características de adolescentes
com maior aderência a estilos de vida saudáveis.
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4.3.6. Morbidades

A presença de DCNT foi definida a partir de questões referentes a diagnóstico prévio
de doenças crônicas. Indivíduos que referiram possuir diagnóstico de diabetes e hipertensão
realizado por médico foram classificados como portadores de DCNT, enquanto indivíduos que
referiram não possuir diagnóstico prévio ou cujo diagnóstico não tenha sido realizado por
médico foram classificados como não portadores.

4.3.7. Gastos em saúde

Os gastos com saúde foram verificados a partir de bloco de perguntas específicas no
questionário, que avaliou gastos nos 30 dias que antecederam a aplicação do inquérito. Os
valores foram expressos em reais, atualizados para data de referência de janeiro de 2020, a
partir da soma de despesas categorizadas em: medicamentos, mensalidade do plano de
saúde, consultas médicas, consultas com outros profissionais da saúde, hospitalização,
enfermagem domiciliar, exames em geral, tratamento dentário de próteses, óculos e lentes,
aparelhos ortopédicos e outros gastos em saúde.

4.3.8. Valores monetários

Os valores monetários (em Reais, R$) coletados em cada edição do inquérito foram
atualizados por meio de aplicação de deflator específico para São Paulo, obtido a partir de
dados oficiais do Índice de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IPCA-IBGE) para data de referência de dezembro de 2015, de forma a permitir
comparação das informações ao longo dos três períodos.
O quadro síntese das variáveis utilizadas no presente estudo é apresentado a seguir,
incluindo formato e codificação de variáveis categóricas (Quadro 1).
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Quadro 1. Variáveis do estudo de base populacional com adolescentes residentes no
município de São Paulo. São Paulo, 2003, 2008 e 2015.
Variável
Sexo

Tipo
Categórica

Idade (anos)
Cor da pele

Contínua
Categórica

Nível de escolaridade ideal (%)
Adolescente com emprego

Contínua
Categórica

Chefe da família com ensino fundamental ou mais

Categórica

Chefe da família com emprego

Categórica

Chefe da família com companheiro/a

Categórica

Posse de computador

Categórica

Renda domiciliar per capita (R$)
Gasto em saúde per capita no domicílio (R$)
Proporção da renda com gastos de saúde (%)
Eutrofia

Contínua
Contínua
Contínua
Categórica

Sobrepeso

Categórica

Obesidade

Categórica

Diabetes

Categórica

Hipertensão arterial

Categórica

Problema de saúde nos últimos 15 dias

Categórica

Hospitalizações no último ano

Categórica

Peso ideal diferente do atual

Categórica

Mudança alimentar para controle de peso

Categórica

Nenhuma atitude de controle de peso

Categórica

IQDR (pontos)
Nível de atividade física suficiente†

Contínua
Categórica

Tabagismo

Categórica

Consumo de bebida alcoólica

Categórica

Estilo de vida saudável⁑

Categórica

Categorias
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Codificação
Masculino
Feminino
Branca/Amarela
Outras
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim

Fonte: Elaboração própria.
*Nível ideal de escolaridade do adolescente para idade em relação à escolaridade real do adolescente.
**Adesão a pelo menos duas das seguintes recomendações: IQDR alto, nível de atividade física
suficiente, ausência de tabagismo e ausência de consumo de bebidas alcoólicas.
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4.4. Análise estatística

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software estatístico Stata
versão 15 considerando peso amostral, conglomerados e estratificação no delineamento
amostral complexo do processo de amostragem dos inquéritos (STATA CORP, 2017).
As variáveis contínuas foram testadas em termos de normalidade, sendo apresentada
média e desvio padrão das variáveis com distribuição normal ou mediana e erro padrão para
demais variáveis contínuas. As variáveis categóricas foram apresentadas em proporção e
intervalos de confiança.
A fim de verificar a associação entre variáveis dependentes (estilo de vida e proporção
da renda com gastos em saúde) em relação às variáveis independentes de interesse
(características demográficas, socioeconômicas, estilo de vida e saúde) utilizou-se o método
stepwise backward para estimar modelos de regressão, sendo considerada associação
estatisticamente significante (p≤0,05). Os modelos incluíram variável de controle para ano da
pesquisa.

4.5. Aspectos éticos

O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (CAEE 17869219.9.0000.5421)
e obteve financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal (CAPES; código de
financiamento 001).
Os projetos dos Inquéritos de Saúde do Município de São Paulo (ISA-Capital) foram
aprovados no Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS-SP) e
da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (CAEE 0030162000-08 e
CAEE 32344014.3.3001.0086; 30848914.7.0000.5421).
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Atendendo à resolução 466/2012 do CNS e às resoluções complementares (240/1997,
251/1997, 292/1999 e 340/2004), foi obtido consentimento formal por escrito dos participantes
da pesquisa e, no caso dos adolescentes, também de seus procuradores via assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
As três edições do ISA-Capital tiveram financiamento da Secretaria Municipal de
Saúde (processo 2013-0.235.936-0), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (FAPESP, processos 98/14099-7; 2007/51488-2; 2009/15831-0; 2012/22113-9;
2017/05125-7) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq,
processos 502948/2003-5; 481176/2008-0; 473100/2009-6; 472873/2012-1; 402674/2016-2;
301597/2017-0).
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5.

RESULTADOS

A proporção de meninos e meninas na amostra situou-se em torno de 50%,
apresentando distribuição similar em termos de idade ao longo dos três inquéritos (Tabela 1).

Tabela 1. Perfil sociodemográfico e econômico de adolescentes residentes no município de
São Paulo. São Paulo, 2003, 2008 e 2015.
Característica
Sexo
Masculino
Feminino
Idade
12 anos
13 anos
14 anos
15 anos
16 anos
17 anos
18 anos
19 anos
Cor da pele
Branca/Amarela
Outras
Escolaridade
Analfabeto
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino superior
Nível de escolaridade ideal*

2003

2008

2015

Total

51,08
48,92

50,22
49,78

50,85
49,15

50,74
49,26

11,67
11,10
12,95
11,16
13,69
14,87
12,18
12,39

12,40
12,81
14,19
14,99
12,81
11,87
11,64
9,28

11,03
10,92
13,54
14,73
9,65
14,72
11,02
14,39

11,75
11,62
13,51
13,35
12,35
13,84
11,70
11,88

59,81
40,19

58,28
41,72

87,39
12,61

66,16
33,84

0,1971

0,0000

0,0000

0,50
0,00
0,42
0,31
57,64
54,58
45,48
53,46
38,31
40,47
47,97
41,55
3,55
4,95
6,12
4,68
91,56% 96,06% 100,05% 95,27%
(0,92%)

(0,66%)

(0,64%) (0,00%)

Adolescente com emprego
21,89
Chefe da família com ensino fundamental ou mais
43,64
Chefe da família com emprego
78,48
Chefe da família com companheiro/a
72,81
Posse de computador
39,98
Renda domiciliar per capita*
1.001,50

21,22
56,87
78,84
74,09
63,73
964,20

20,43
21,29
51,07
49,89
73,91
77,46
68,81
72,24
67,28
54,76
776,00 958,41

(116,55)

(126,12)

461,93

650,13

(56,95)

(231,88)

Gasto em saúde per capita no domicílio*
Proporção da renda com gastos de saúde*

Sig.
0,9531

59,81% 65,33%

(57,78)

**
0,8796
0,0227
0,2662
0,3163
0,0000

(0,00)

374,62 521,71
(65,06)

(0,00)

66,56% 62,79%

(5,74%) (10,01%) (13,75%) (0,00%)
Fonte: Elaboração própria.
(*) Média e erro padrão; (***) Diferença estatisticamente significante entre três inquéritos.
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A maior parte dos adolescentes autodeclarou cor da pele branca ou amarela e
escolaridade em nível fundamental completo, sendo majoritariamente apropriada relação
entre idade e escolaridade da maioria dos entrevistados. Foram identificadas diferenças
estatisticamente significantes entre inquéritos no que tange à cor da pele e escolaridade dos
adolescentes, especialmente no que tange à adequação da idade para nível de escolaridade.
Uma fração pequena dos adolescentes declarou ter emprego. A maioria dos
adolescentes residia em domicílios cujo chefe da família tinha companheiro/a e estava
empregado/a.

Ocorreu

incremento

estatisticamente

significante

na

proporção

de

adolescentes que residia em domicílios cujo chefe da família apresentava nível de
escolaridade fundamental ou maior. A partir de 2008, nota-se incremento da proporção de
adolescentes que residiam em domicílios com computadores.
Em relação ao nível de renda per capita, identificou-se queda no poder aquisitivo das
famílias entrevistadas ao longo das três edições do inquérito; assim como queda no gasto em
saúde domiciliar per capita. Entretanto, verifica-se que a redução no gasto em saúde foi
inferior à diminuição no poder aquisitivo das famílias, uma vez que a proporção da renda per
capita dispendida com gastos em saúde teve aumento ao longo do período de 2003 a 2015.
No entanto, tais mudanças não foram estatisticamente significantes.
Em termos de características de saúde, estado nutricional e estilo de vida dos
adolescentes, ocorreu queda na proporção de adolescentes eutróficos e aumento na
proporção de adolescentes com sobrepeso ou obesidade, sendo incremento estatisticamente
significante na ocorrência de sobrepeso ao longo do tempo (Tabela 2).
A prevalência de diabetes e hipertensão entre adolescentes no município de São
Paulo apresentou incremento no período de 2003 a 2015. Simultaneamente, ocorreu queda
no número de adolescentes que declararam ter tido algum problema de saúde nos últimos 15
dias ou internações hospitalares no último ano.
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Tabela 2. Características de saúde, estado nutricional e estilo de vida de adolescentes
residentes no município de São Paulo. São Paulo, 2003, 2008 e 2015.
Característica
Eutrofia
Sobrepeso
Obesidade
Diabetes
Hipertensão arterial
Problema de saúde nos últimos 15 dias
Hospitalizações no último ano
Peso ideal diferente do atual
Mudança alimentar para controle de peso
Nenhuma atitude de controle de peso
IQDR*

2003
60,50
12,56
6,73
0,29
0,53
26,77
4,21
48,48
6,76
88,08
50,79

2008
61,85
18,54
8,32
0,43
1,17
17,19
3,74
40,79
7,49
86,62
50,03

2015
56,49
24,23
10,15
0,56
1,17
18,03
3,99
49,65
4,97
89,19
62,13

Total
59,91
17,56
8,14
0,41
0,91
21,34
4,00
46,22
6,54
87,89
53,48

(0,57)

(0,42)

(0,36)

(0,00)

Nível de atividade física suficiente†
Tabagismo
Consumo de bebida alcoólica
Estilo de vida saudável⁑

66,56
68,36
11,04
33,69

60,80
63,37
10,22
24,88

56,15
70,49
27,44
27,76

61,97
67,34
12,45
29,25

Sig.
0,3248
0,0001
0,2944
0,7797
0,3383
0,0001
0,9060
0,0163
0,2788
0,5402
§
0,0287
0,7959
0,0043
0,0206

Fonte: Elaboração própria.
(*) Média e erro padrão do Índice de Qualidade da Dieta (IQDR); (†) Segundo recomendação da
Organização Mundial da Saúde para adolescentes (≥300 minutos por semana); (§) Diferença
estatisticamente significante de 2015 em relação a 2003 e 2008; (⁑) Adolescentes cujo estilo de vida
inclua pelo menos duas das quatro recomendações a seguir: IQDR alto (≥65 pontos), nível de atividade
física suficiente (≥300 minutos por semana),ausência de tabagismo e ausência de consumo frequente
de bebidas alcoólicas.

Proporção significativa dos adolescentes declararam insatisfação com peso corporal
atual, no entanto, a maior parte não adota medidas para mudança do peso (controle da
alimentação, exercício físico ou uso de medicamentos).
Em termos de qualidade da dieta, verificou-se elevação estatisticamente significante
do IQDR no ano de 2015, em comparação com períodos anteriores. Por outro lado, houve
queda estatisticamente significante na proporção de adolescentes que praticavam nível de
atividade física adequado, assim como tem ocorrido incremento no tabagismo e consumo de
bebidas alcoólicas. Consequentemente, a adesão ao estilo de vida saudável apresentou
flutuações substanciais ao longo do tempo.
A adoção estilo de vida saudável, ou seja, cumprimento de duas ou mais
recomendações para melhor estilo de vida (IQDR, atividade física, ausência de tabagismo e
ausência

de

consumo

de

bebidas

alcoólicas),

apresentou

associação

positiva

estatisticamente significante com idade e ocupação do adolescente (Tabela 3).

41

Tabela 3. Coeficientes de regressão logística multivariada para adoção de estilo de vida
saudável entre adolescentes residentes no município de São Paulo. São Paulo, 2003, 2008 e
2015.
Estilo de vida saudável
Idade (anos)
Cor da pele (ref. Outras)
Ocupação (ref. Sim)
Nível de escolaridade ideal (%)
Chefe da família com companheiro/a (ref. Sim)
Nenhuma atitude de controle de peso (ref. Sim)
Renda domiciliar per capita (log)

OR
1,1485
0,7645
1,7800
0,2235
0,7200
0,5203
0,8934

EP
0,0261
0,1037
0,2513
0,0856
0,1046
0,0954
0,0323

Sig.
0,0000
0,0490
0,0000
0,0000
0,0250
0,0000
0,0020

IC95%
1,098;1,201
0,585;0,999
1,348;2,351
0,105;0,476
0,541;0,959
0,363;0,747
0,832;0,959

Fonte: Elaboração própria.
As categorias de referência apontadas para variáveis categóricas correspondem ao valor 1.

Por outro lado, cor da pele, nível de escolaridade, renda, chefe da família com
companheiro/a e ausência de atitudes para perda de peso foram negativamente relacionados
à adesão ao estilo de vida saudável entre adolescentes do município de São Paulo.
A proporção da renda dispendida com gasto em saúde apresentou associação positiva
em relação à idade do adolescente, nível de escolaridade do adolescente e do chefe da
família, posse de computador e IQDR. Em contrapartida, cor da pele e renda domiciliar per
capita foram negativamente associados à proporção da renda dispendida em gastos de saúde
(Tabela 4).

Tabela 4. Coeficientes de regressão linear multivariada para proporção da renda com gastos
em saúde entre adolescentes residentes no município de São Paulo. São Paulo, 2003, 2008
e 2015.
Proporção da renda com gastos em saúde
Idade (anos)
Cor da pele (ref. Outras)
Nível de escolaridade ideal (%)
Chefe da família com ensino fundamental ou mais
IQDR (pontos)
Posse de computador (ref. Sim)
Renda domiciliar per capita (log)


0,0858
-0,2217
1,3183
0,2996
0,0073
0,3400
-0,4040

EP
0,0215
0,0828
0,4637
0,1161
0,0031
0,1052
0,1070

Sig.
IC95%
0,0000 0,043;0,128
0,0080 -0,385;-0,058
0,0050 0,404;2,233
0,0110 0,071;0,528
0,0180 0,001;0,013
0,0010 0,132;0,547
0,0000 -0,615;-0,193

Fonte: Elaboração própria.
As categorias de referência apontadas para variáveis categóricas correspondem ao valor 1.
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6.

DISCUSSÃO

Os resultados apresentados no estudo quanto às características dos adolescentes
residentes na área urbana da cidade de São Paulo nas três edições do ISA-Capital apontam
diferenças em relação aos dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE),
inquérito de saúde de representatividade nacional sobre saúde do escolar, conduzida em
escolas públicas e privadas das capitais brasileiras e Distrito Federal nos anos de 2009, 2012
e 2015 (AZEREDO et al., 2019; HADDAD; SARTI, 2020; HADDAD et al., 2021).
Contrariamente ao perfil dos escolares entrevistados na PeNSE, a maioria dos
adolescentes participantes do ISA-Capital eram do sexo masculino (51,1% e 50,9% no ISACapital 2008 e 2015, em relação a 47,5% a 49,2% na PeNSE 2009 e 2015) e autodeclarados
brancos ou amarelos (59,8% e 87,4% no ISA-Capital 2008 e 2015, em relação a 43,9% a
42,6% na PeNSE 2009 e 2015) (HADDAD; SARTI, 2020).
Aproximadamente 13,4% dos escolares entrevistados na PeNSE 2015 realizavam
atividades ocupacionais (IBGE, 2016), enquanto proporção substancialmente maior de
adolescentes participantes do ISA-Capital declarou ter ocupação (21,3% no período entre
2003 e 2015). É importante notar que a proporção de adolescentes que exerciam atividades
ocupacionais apresentou declínio ao longo do período, embora não tenha sido
estatisticamente significante.
Simultaneamente, constatou-se significativa proporção de estudantes com acesso a
bens de consumo como computador (69,6%) na PeNSE 2015 (IBGE, 2016), apontando maior
acesso entre adolescentes em nível nacional do que entre residentes do município de São
Paulo nas três edições do ISA-Capital.
Em termos de sobrepeso e obesidade, dados do ISA-Capital apontam incremento
estatisticamente significante da prevalência de sobrepeso entre adolescentes no município de
São Paulo, alcançando 24,2% dos participantes do inquérito em 2015, prevalência similar à
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identificada na PeNSE em 2015 (23,7%) e outro estudo recentemente publicado com amostra
de escolares adolescentes poloneses (IBGE, 2016; WIENIAWSKI; WERNER, 2021).
Por outro lado, identificou-se incremento da qualidade da dieta dos adolescentes
entrevistados no ISA-Capital entre 2003 e 2015 na presente tese, enquanto que resultados
de estudo conduzido com dados da PeNSE apontaram variação positiva no consumo de
alimentos marcadores de dietas saudáveis somente entre estudantes de menor nível
socioeconômico (HADDAD; SARTI, 2020).
A ausência de efeito do nível socioeconômico sobre qualidade da dieta identificado no
estudo brasileiro (HADDAD; SARTI, 2020) é reforçada por evidências de outro estudo recente
sobre prevalência de padrões alimentares de alta qualidade entre crianças e adolescentes
iranianos (KARIMI et al., 2020), em vista da predominância de efeitos decorrentes de
características demográficas.
Adolescentes com padrão alimentar ocidental usualmente consomem maior nível de
energia e colesterol, assim como menor teor de fibras, apresentando maior risco de ocorrência
de obesidade (ESFAHANI et al., 2016). Há maior probabilidade de incremento na prevalência
de sobrepeso e obesidade pela continuidade de estilos de vida inadequados adquiridos na
infância e na adolescência até a vida adulta (ABRIGNANI et al., 2019).
Evidências de estudos realizados com dados de escolares brasileiros apontam maior
consumo de alimentos marcadores de padrões alimentares saudáveis (feijão, frutas, legumes
e verduras) entre adolescentes satisfeitos com o peso corporal atual ou entre adolescentes
que adotam medidas para perda de peso (HADDAD et al., 2021). Similarmente, resultados da
regressão logística estimada para estilo de vida presente tese indicam que ausência de
atitudes para controle de peso resultou em menor probabilidade de adoção de estilo de vida
saudável entre adolescentes residentes na área urbana de São Paulo.
As alterações vasculares resultantes de padrões de alimentação inapropriada, que
predispõem à ocorrência de doenças cardiovasculares na presença de hipertensão e
obesidade, iniciam-se ainda na infância (GENOVESI et al., 2021). Em geral, meninos (6,8%)
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têm maior prevalência de hipertensão do que as meninas (4,9%), sendo que a ocorrência de
excesso de peso entre adolescentes do ensino fundamental e médio situa-se em torno de
23,6% (WIENIAWSKI; WERNER, 2021).
Embora alguns estudos indiquem queda na prevalência de hipertensão entre
adolescentes (YANG et al., 2021; HARDY et al., 2021), os resultados da tese apontam menor
prevalência de hipertensão entre adolescentes residentes no município de São Paulo,
associada a uma tendência de incremento ao longo do tempo (0,53% em 2003 e 1,17% em
2008 e 2015).
Um estudo recente indicou aumento na prevalência de adolescentes sul-coreanos com
diabetes de 10,0% em 2007-2009 para 11,7% em 2016-2018, provavelmente associada ao
aumento da hipertensão e hipertrigliceridemia (YOO et al., 2021). A prevalência de diabetes
entre adolescentes residentes no município de São Paulo foi inferior a 1% da amostra;
entretanto, também apresentou tendência de incremento ao longo do período compreendido
entre 2003 e 2015.
A adoção de um estilo de vida saudável, marcado por alta qualidade da dieta, nível
adequado de atividade física, ausência de tabagismo e/ou ausência de consumo de bebidas
alcoólicas, teve baixa prevalência entre adolescentes residentes no município de São Paulo.
Ademais, os resultados indicam tendência de redução na adesão às práticas saudáveis, de
33,7% em 2003 para 27,8% em 2015.
A evidência corrobora dados de estudo anterior realizado com adolescentes
entrevistados no ISA-Capital 2008, que apontou prevalência de 57,9% de adolescentes com
estilo de vida inadequado, assim como baixa proporção de adolescentes cujo padrão
alimentar atingia recomendações nutricionais (14,6%) (FERRARI et al., 2017).
Ademais, o estudo de Ferrari et al. (2017) não identificou associação estatisticamente
significante entre estilo vida saudável e nível socioeconômico, em consonância com estudo
baseado em dados das três edições da PeNSE (HADDAD; SARTI, 2020); em contraposição
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aos resultados obtidos na presente tese, que apontam menor probabilidade de aderência a
estilos de vida saudáveis entre indivíduos de maior renda.
Por outro lado, similarmente aos resultados obtidos na tese, identificou-se associação
estatisticamente significante entre adoção de estilo de vida saudável em relação à idade e à
cor da pele autodeclarada pelos indivíduos no município de São Paulo (FERRARI et al., 2017).
É importante ressaltar que padrões alimentares refletem preferências individuais
influenciadas por fatores genéticos e ambientais. Em um ambiente favorável à obesidade, o
adolescente é suscetível à interferência da publicidade disseminada pelas indústrias de
alimentos, além dos impulsos próprios representados pelo interesse pessoal nas escolhas
alimentares (CARVALHO et al., 2014).
Os resultados da regressão logística para estilo de vida saudável, composto por quatro
dimensões (qualidade da dieta, prática de atividade física, ausência de tabagismo e ausência
de consumo de bebidas alcoólicas), indicaram maior probabilidade de adoção de práticas
saudáveis entre adolescentes com idade mais avançada e adolescentes com atividade
ocupacional.
É notória ocorrência de autorregulação alimentar entre adolescentes mais jovens,
comportamento que diminui a partir dos 16 anos de idade (KANT; GRAUBARD, 2013; TĂUT
et al., 2015; BARUFALDI et al., 2016). Similarmente, adolescentes mais jovens usualmente
apresentam maior tempo de prática de atividade física (SERRANO et al., 2021). No entanto,
os resultados da presente tese apontam que adolescentes de idade mais avançada
apresentavam maior tendência de aderência ao estilo de vida saudável em várias dimensões,
incluindo melhor qualidade da dieta e maior tempo de prática de atividade física.
Ademais, adolescentes com atividades ocupacionais usualmente têm idade mais
avançada, assumindo maiores responsabilidades e incorporando maior número de tarefas de
trabalho na posição sentado (JACKA et al., 2011; KATZMARZYK et al., 2016; SILVA et al.,
2008; DAMJANOVIC et al., 2019; CUREAU et al., 2016). Entretanto, os resultados da presente
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tese indicam maior aderência a um estilo de vida saudável entre adolescentes empregados,
contrariando evidências prévias.
Por outro lado, adolescentes autodeclarados negros, pardos ou indígenas, que
tivessem melhor nível de escolaridade para idade, morando com chefe de família com
companheiro/a ou residentes em domicílios com maior renda per capita apresentaram menor
probabilidade de adesão a um estilo de vida saudável.
Contrariamente, evidências na literatura apontam que adolescentes do sexo feminino
têm menores escores de comportamentos alimentares saudáveis, usualmente pertencem às
famílias de baixa renda e têm mães de baixa escolaridade (KANT; GRAUBARD, 2013;
BARUFALDI et al., 2016).
Ademais, estudo anterior com dados de representatividade nacional de duas edições
da PeNSE (2012 e 2015) apontou maior probabilidade de adoção de estilos de vida
inadequados entre escolares adolescentes com cor da pele autodeclarada branca ou amarela,
especialmente devido a baixo consumo de feijão, frutas, legumes e verduras em associação
com nível insuficiente de atividade física (HADDAD et al., 2021).
Uma potencial explicação para baixa adesão a um estilo de vida saudável refere-se à
prática de atividades sedentárias, baseadas em celular e/ou computador. O tempo de tela
reduz a probabilidade de consumo de frutas, legumes e verduras, aumentando a chance de
consumo de fast food e guloseimas (ALBASHTAWY, 2015; SAMPASA-KANYINGA; CHAPUT;
HAMILTON, 2015; IBGE, 2016; BENETOU et al., 2020; CUADRADO-SOTO et al., 2020;
HADDAD; SARTI, 2020; NAVEED; LAKKA; HAAPALA, 2020; AZNAR et al., 2021; SERALCORTES et al., 2021; HADDAD et al., 2021).
O consumo alimentos diante da tela prejudica a capacidade de formação de memórias
precisas dos alimentos ingeridos, assim, isso resulta em aumento do consumo de alimentos
devido à subestimação da ingestão anterior, gerando risco aumentado para excesso de peso
(JACKA et al., 2011; MITTAL et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2016; WÄRNBERG et al., 2021).
Assim, o sedentarismo contribui para aumento do risco de excesso de peso e obesidade, tanto
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pelo consumo de alimentos na forma de petiscos diante da tela, quanto pela redução do tempo
disponível para prática de atividade física (TRINDADE; SARTI, 2021).
Adolescentes autodeclarados brancos com melhores condições socioeconômicas
usualmente têm maior tempo de tela em países em desenvolvimento, como Brasil, em
contraposição à situação de países desenvolvidos, em que minorias étnicas estão mais
expostas ao comportamento sedentário (DUMITH et al., 2010). Entretanto, resultados de
estudo com adultos brasileiros demonstrou maior probabilidade de comportamento sedentário
entre indivíduos autodeclarados negros, pardos e indígenas residentes em capitais brasileiras
ao longo do período de 2008 a 2017 (TRINDADE; SARTI, 2021), contrariamente aos dados
apresentados na tese para adolescentes residentes no município de São Paulo.
A relação entre tempo de tela, idade, cor da pele e sexo tem sido apontada em vários
estudos (DUMITH et al., 2010; JACKA et al., 2011; MITTAL et al., 2011; OLIVEIRA et al.,
2016; BARR-ANDERSON; SISSON, 2012; SAMPASA-KANYINGA; CHAPUT; HAMILTON,
2015; SERAL-CORTES et al., 2021; WÄRNBERG et al., 2021). Adolescentes mais jovens têm
maior suscetibilidade às práticas sedentárias, apresentando tempo de permanência de 8
horas diárias em frente à tela, alcançando mais de 11 horas com avanço da idade,
especialmente em decorrência de maior tempo de permanência em casa.
Adolescentes autodeclarados brancos usualmente atingem 8,5 horas de tela por dia,
enquanto jovens autodeclarados negros alcançavam 13 horas de tela por dia. Ademais, em
geral, meninos têm mais tempo diante da tela (11,25 horas por dia) do que meninas (10,25
horas por dia) (BARR-ANDERSON; SISSON, 2012).
Os resultados da tese apontam menor adesão a estilos de vida saudáveis entre
adolescentes de melhor renda. A permanência diante das telas usualmente ocorre aos fins de
semana, sendo que maior nível socioeconômico familiar permite maior acesso dos
adolescentes a computadores e celulares, consequentemente gerando maior propensão à
inatividade física e à ocorrência de sobrepeso e obesidade (FERREIRA et al., 2016;
PETERHANS; WORTH; WOLL, 2013).
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Tempo de tela superior a 2 horas por dia tem sido associado ao aumento de risco de
eventos cardiovasculares mesmo entre indivíduos praticantes de atividade física,
independentemente do IMC ou classe social. Adolescentes do sexo masculino que sejam
pouco ativos têm probabilidade 74% maior de sobrepeso, apontando potencial vínculo entre
atividades

recreativas

sedentárias

e

mortalidade

por

eventos

cardiovasculares

(KATZMARZYK et al., 2016; NEWACHECK et al., 2003; SWEENY et al., 2019).
A promoção de atividade física por meio de jogos interativos poderia favorecer maior
aderência a um estilo de vida saudável, estimulando melhor qualidade da alimentação, a
prática de exercícios e redução do IMC. Aplicativos construídos para promover engajamento
dos adolescentes com intensidade de jogo e apresentação de metas e automonitoramento
em indicadores de saúde poderia favorecer aumento da adesão dos adolescentes às práticas
saudáveis (BENAVIDES et al., 2021; ALCÂNTARA et al., 2019; SANTOS et al., 2021; ROSE
et al., 2017).
A adoção de estilos de vida inadequados aumenta o risco de ocorrência de sobrepeso
e obesidade entre jovens e adultos, tornando-se fator de risco para diabetes do tipo 2 e outras
morbidades. O risco para ocorrência de síndrome metabólica geralmente é maior na presença
de obesidade, em decorrência do risco elevado de diabetes tipo 2, hipertensão e dislipidemias,
resultando em um quadro de multimorbidades (YOO et al., 2021).
Assim, as ações em promoção da saúde e prevenção de doenças entre adolescentes
deve ultrapassar abandonando abordagens reducionistas que focalizam somente padrões de
consumo alimentar, buscando incorporar outras dimensões na construção de ambientes
socioecológico e emocional para melhoria da saúde, prestação de cuidados e comunicação
entre pacientes e familiares (MARCH; BECKER; LIBMAN, 2021; WICKLOW et al., 2021).
A consideração das diferentes dimensões componentes de um estilo de vida saudável,
incluindo qualidade da dieta, prática de atividade física, ausência de tabagismo e ausência de
consumo de bebidas alcoólicas, compõe uma abordagem holística da saúde do adolescente
(MARCH; BECKER; LIBMAN, 2021; WICKLOW et al., 2021).
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A prevenção e o tratamento da obesidade exigem mudanças no estilo de vida do
adolescente e da família, assim como alterações no ambiente social e escolar no qual o
adolescente está inserido, incluindo-se maior acesso a alimentos in natura e locais seguros
para prática de exercício físico (DUMITH et al., 2010).
Considerando que a adolescência constitui uma fase da vida marcada por diferenças
entre sexos, principalmente no período do estágio de maturação sexual, é importante cuidado
na interpretação dos efeitos das intervenções em saúde na mudança da composição corporal
dos adolescentes (JACKA et al., 2011). No entanto, os resultados da regressão logística
estimada na tese apontam ausência de efeito significativo do sexo sobre probabilidade de
adesão a estilos de vida saudáveis.
As práticas que caracterizam um estilo de vida inadequado usualmente resultam em
elevação dos gastos em saúde, comprometendo a renda particularmente no caso de famílias
de menor poder aquisitivo (SWEENY et al., 2019; BERNARDES et al., 2020). Os resultados
do presente estudo indicam incremento na proporção da renda dispendida com gastos em
saúde entre famílias de adolescentes residentes no município de São Paulo ao longo do
período de 2003 a 2015.
A partir de estimativa de regressão linear multivariada, identificou-se associação
positiva estatisticamente significante da proporção da renda destinada aos gastos em saúde
em relação à idade do adolescente, ao nível de escolaridade para idade, à escolaridade do
chefe da família, à qualidade da dieta e à posse de computador. Cor da pele e renda
apresentaram associação negativa estatisticamente significante.
Em geral, famílias de baixo nível socioeconômico apresentam maior sobrecarga
decorrente de despesas em saúde, impondo gastos catastróficos em saúde (SHARMA et al.,
2017). Os resultados obtidos confirmam maior comprometimento da renda domiciliar com
despesas em saúde entre famílias de menor renda.
Em contrapartida, indicadores associados ao nível educacional dos residentes no
domicílio (adolescentes com maior nível de escolaridade para idade, famílias com chefe de
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maior escolaridade e posse de computador) apontaram para maior proporção da renda
dispendida em saúde apresentaram. É possível que o efeito seja associado às despesas em
saúde para prevenção de morbidades e promoção da saúde, como, por exemplo,
mensalidade de plano de saúde, tratamento odontológico e consultas médicas (BARROS;
BASTOS; DÂMASO, 2011).
Outros estudos apontam resultados divergentes em relação às evidências elencadas
na tese: usualmente, domicílios com maior comprometimento da renda por despesas em
saúde apresentam chefe da família tem baixa escolaridade em decorrência de maior
frequência aos serviços de emergência (AZZANI; ROSLANI; SU, 2019; PELTZ; GARG, 2019).
Outro elemento interessante dos resultados obtidos refere-se à associação positiva
entre qualidade da dieta e proporção da renda com despesas em saúde. Normalmente,
famílias em insegurança alimentar apresentam maiores gastos em saúde, em decorrência de
morbidades associadas à baixa condição socioeconômica e à alta exposição aos fatores de
risco (BERKOWITZ et al., 2018).
Por outro lado, indivíduos de baixa renda têm poucos recursos financeiros disponíveis,
que são majoritariamente direcionados à alimentação, resultando em menor disponibilidade
de recursos para gastos em saúde. Ademais, a associação positiva entre qualidade da dieta
e proporção da renda utilizada com gastos em saúde possivelmente aponta uso de recursos
para prevenção de morbidades e promoção da saúde: aquisição de alimentos de melhor
qualidade e, simultaneamente, gastos em serviços de saúde preventivos (mensalidade de
plano de saúde, tratamento odontológico e consultas médicas). Assim, seria possível
considerar existência de gastos diretos em saúde (consultas, medicamentos, entre outros),
assim como gastos indiretos em saúde destinados à qualidade da alimentação (SWETHA;
SHOBHA; SRIRAM, 2020).
Por outro lado, identificou-se ausência de associação estatisticamente significante com
demais características sociodemográficas, de saúde e de estilo de vida do adolescente e da
família, incluindo: presença de morbidades (p.ex., diabetes e hipertensão), ocorrência de
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problemas de saúde nos últimos 15 dias, hospitalizações no último ano, sexo, estado
nutricional, nível de atividade física, controle da alimentação para perda de peso ou adoção
de comportamentos de risco (p.ex., consumo de bebidas alcoólicas ou tabagismo), assim
como status ocupacional do chefe da família ou do adolescente.
Tais resultados diferem das evidências de outros estudos sobre gastos em saúde. Em
geral, a presença de residentes com morbidades crônicas e vigência de desemprego
constituem elementos que elevam o comprometimento da renda domiciliar com gastos em
saúde, inclusive resultando em absenteísmo escolar (AZZANI; ROSLANI; SU, 2019; PELTZ;
GARG, 2019; SWETHA; SHOBHA; SRIRAM, 2020).
Similarmente, indivíduos com obesidade usualmente apresentam maior prescrição
medicamentosa do que indivíduos eutróficos, além de ter maior propensão às internações e
ao uso de serviços de saúde em geral (CECCHINI et al., 2018). A inatividade física e outros
comportamentos de risco (tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas), por sua vez, resultam
em significativo incremento das despesas em saúde, especialmente entre famílias de menor
poder aquisitivo (MANUEL et al., 2019).
Ademais, indivíduos praticantes de atividade física geralmente apresentam melhor
estado de saúde, nível socioeconômico e maior escolaridade, tonando-se menos propensos
à exposição aos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Portanto, a adoção de estilos
de vida saudáveis deveria resultar em redução de custos em saúde como proporção da renda
domiciliar (VALERO-ELIZONDO et al., 2016).
A presente pesquisa apresenta limitação típica de estudos transversais, possibilitando
análise de associações entre variáveis, embora impossibilite estabelecer relação de
causalidade. Assim, o delineamento do estudo não permite inferências quanto à relação
causal entre variáveis analisadas nos modelos de regressão, entretanto, as evidências
elencadas permitem construção de estratégias para políticas públicas de saúde em prol da
promoção da saúde do adolescente por meio de redução da exposição aos fatores de riscos
avaliados.
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Outra limitação da pesquisa refere-se ao autorrelato de peso e altura no contexto da
primeira edição do ISA-Capital em 2003. Assim, há possibilidade de valores subestimados no
que tange à declaração de comportamentos indesejáveis ou superestimados no caso de
comportamentos considerados desejáveis (GALÁN, I. et al., 2001; BRENER; BILLY JOG;
GRADY, 2003; SILVA et al., 2008).
Entretanto, é importante frisar que o tamanho amostral das três edições do ISACapital, estipulado por meio de processo de seleção complexo estratificado por
conglomerados, buscou garantia de representatividade populacional. Ademais, questionários
similares têm sido frequentemente utilizados devido ao baixo custo, praticidade e acesso a
grupos populacionais de tamanho significativo, como no caso da presente pesquisa (SILVA
et al., 2008).
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7.

CONCLUSÃO

A condução de inquéritos

de saúde incluindo informações demográficas,

socioeconômicas e de estilo de vida permite análise de diversas dimensões do processo
saúde-doença dos indivíduos. O ISA-Capital constitui pesquisa de representatividade
populacional no município de São Paulo com características que favorecem a avaliação da
exposição dos indivíduos a fatores de risco e proteção para DCNT, apoiando processos de
tomada de decisão no delineamento de políticas públicas baseadas em evidências para
diferentes grupos populacionais.
No presente estudo, identificou-se evolução preocupante dos indicadores de nível de
atividade física, tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas entre adolescentes residentes
no município de São Paulo, ao longo do período de 2003 a 2015. Ações preventivas em saúde
e estratégias de promoção de estilos de vida saudáveis devem ser prioridade para
adolescência no que tange à exposição aos fatores de risco supramencionados.
Por outro lado, verificou-se associação entre adoção de estilos de vida saudáveis entre
adolescentes pela combinação de alta qualidade da dieta, prática de atividade física, ausência
de tabagismo e/ou consumo de álcool em relação às características sociodemográficas e
econômicas, assim como ausência de atitudes em relação ao peso corporal pelo adolescente.
Assim, futuras intervenções devem considerar fatores demográficos (idade) e
socioeconômicos (cor da pele, escolaridade, posse de computador, ocupação do chefe da
família e renda) na proposição de ações em saúde para promoção de estilos de vida
saudáveis entre adolescentes residentes no município de São Paulo.
A redução da prevalência de sobrepeso no grupo populacional dos adolescentes deve
considerar várias dimensões do comportamento do indivíduo (qualidade da dieta, nível de
atividade física, consumo de tabaco e bebidas alcoólicas), assim como insatisfação com peso
corporal e adoção de atitudes para perda de peso, pois representam potenciais interferências
na efetividade da ação.
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A proporção da renda dispendida em gastos de saúde também foi associada às
características demográficas (idade), socioeconômicas (cor da pele, escolaridade, posse de
computador, nível educacional do chefe da família e renda) e qualidade da dieta dos
adolescentes.
Assim, há indícios de que domicílios com adolescentes no município de São Paulo que
apresentam diferentes perfis de demográficos e socioeconômicos priorizam diferentes tipos
de despesas em saúde (preventivas ou curativas).
Consequentemente, a ocorrência de gastos catastróficos em saúde deve ser
investigada sob a perspectiva de despesas privadas e também uso de serviços de saúde no
contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), considerando diferentes tipos de produtos e
serviços de saúde em categorias relacionadas às atividades de prevenção de morbidades e
promoção da saúde em comparação com despesas em ações curativas.
Por fim, é importante mencionar que políticas públicas direcionadas ao incentivo para
adoção de comportamentos saudáveis entre adolescentes tem potencial efeito em médio e
longo prazo sobre estado de saúde do indivíduo adulto. Assim, recomenda-se que sejam
priorizadas estratégias de promoção de comportamentos saudáveis entre adolescentes em
programas governamentais para melhoria dos prognósticos negativos quanto à prevalência
de sobrepeso e comorbidades associadas, inclusive para minimização de gastos futuros em
saúde.
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