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RESUMO 
 
Introdução: A autoavaliação da saúde (AAS) centra-se na percepção subjetiva da saúde e está 
relacionada ao bem-estar da população e a satisfação com a vida. Objetivo: Conhecer a 
autoavaliação de saúde e seus fatores associados em adolescentes e adultos residentes em Belo 
Horizonte, Minas Gerais. Métodos: Como fonte de informações foram utilizados os dados do 
Estudo “Saúde em Beagá”, inquérito domiciliar de base populacional conduzido pelo 
Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte, entre 2008 e 2009, em Belo Horizonte, que 
incluiu 1.042 adolescentes e 4.048 adultos. A variável resposta foi a autoavaliação de saúde 
categorizada em ruim (razoável, ruim ou muito ruim) e boa (muito boa e boa). Na análise de 
dados, foram utilizados modelos multivariados: regressão logística (adolescentes – artigo 1), e 
regressão de Poisson com variância robusta (adultos – artigo 2) para avaliar a associação entre 
autoavaliação ruim e variáveis explicativas. Resultados: Em relação aos adolesentes, cerca de 
11% (IC95%:8,7-13,6) autoavaliaram a sua saúde como ruim e esta pior percepção aumentou 
com a idade em ambos os sexos. Entretanto, este incremento foi mais acentuado nas meninas 
(6,9% de 11-13 anos para 16,9% de 14-17 anos) do que em meninos (8,3% de 11-13 anos para 
11% de 14-17 anos). Em ambos estratos etários, suporte familiar, avaliado pela estrutura da 
família e relato da existência de brigas para adolescentes de 14-17 anos ou ausência de conversa 
com os pais para adolescentes de 11 a 13 anos se associaram a AAS ruim. Entre adolescentes 
mais velhos, estilos de vida não saudáveis (OR=2,4), insatisfação com a vida (OR=2,8), baixo 
peso (OR=6,7) e excesso de peso (OR=2,7) também se associaram a AAS ruim, quando 
comparados com seus pares. Quanto aos adultos, observou-se uma prevalência global de AAS 
ruim de 29,9% (IC95%: 28,0-31,9); no estrato com morbidade referida de 42,6% (IC95%: 40,2-
45,0%) e no estrato sem morbidade referida de 13,1% (IC95%:10,9-15,3%). Problemas 
percebidos no ambiente de moradia se associaram à AAS ruim em ambos os estratos 
investigados, mesmo após o ajustamento hierarquizado, além de variáveis que compõe os 
domínios sociodemográfico, estilos de vida e saúde psicológica. O domínio Antropometria e Uso 
de Serviços de Saúde associou-se apenas à AAS no estrato com morbidade referida. Conclusões: 
A AAS é um construto multidimensional, influenciada por fatores individuais e ambientais, 
achados esses corroborados por estudos nacionais e internacionais. Os resultados sugerem que ao 
se utilizar a autoavaliação de saúde como medida de item-único para avaliação global da saúde é 
fundamental se considerar a faixa etária do grupo estudado, assim como a presença ou ausência 
de relato de doenças. Nossos achados também reforçam a necessidade da inclusão de variáveis 
que caracterizem o ambiente físico e social no estudo da avaliação da saúde subjetiva dos 
indivíduos que vivem em áreas urbanas. 
 

Palavras-chave: saúde urbana, autoavaliação, adolescente, adulto 

 



ABSTRACT 
 
Introduction: The self-rated health (SRH) focuses on the subjective perception of health and is 
related to well-being and life satisfaction. Objective: To know the self-rated health and its 
associated factors among adolescents and adults living in Belo Horizonte, Minas Gerais. 
Methods: We used data from “Saúde em Beagá Study”, a population-based household survey. 
This survey was conducted by the Observatory for Urban Health in Belo Horizonte, between 
2008 and 2009 in Belo Horizonte, and it included 1,042 adolescents and 4,048 adults. The 
outcome variable was the SRH categorized in poor (fair, poor or very poor) and good (very good 
and good). Multivariate models (logistic regression for adolescents and Poisson robust models for 
adults) were used to evaluate the association between poor SRH and explanatory variables. 
Results: Regarding the adolescents, about 11% (95%CI: 8.7-13.6) of the adolescents reported 
poor SRH and worse this perception increased with age in both sexes. However, this increase was 
more pronounced in girls (6.9% of 11-13 years to 16.9% for 14-17 years) than in boys (8.3% of 
11-13 years to 11 % of 14 - 17 years). In both age groups, family support were associated with 
poor SRH. Family support was measured by family structure and reporting the existence of fights 
to adolescents of 14-17 years and the absence of discussion with parents to adolescents 11 to 13 
years. Among older teens, unhealthy lifestyles (OR = 2.4), dissatisfaction with life (OR = 2.8) , 
low birth weight (OR = 6.7) and overweight (OR = 2.7) also joined the AAS bad when compared 
to their peers . The results of the adults showed an overall prevalence of 29.9% of poor SRH 
(95% CI: 28.0 - 31.9); in those with morbidity of 42.6% (95% CI: 40.2 - 45.0%) and in the group 
without morbidity of 13.1% (95% CI: 10,9 - 15,3%). Perceived problems in the home 
environment were associated with poor SRH in both groups investigated, even after adjustment 
hierarchical, and sociodemographic variables that make up the fields, lifestyles and psychological 
health. The domain Anthropometry and Use of Health Services was only associated with the SRH 
in morbidity group. Conclusions: The SRH is a multidimensional construct, influenced by 
individual and environmental factors, and these findings are supported by national and 
international studies. The results suggest that when using the SRH as single-item measure for 
overall health assessment is critical considering the age and the reports of diseases. Our findings 
also reinforce the need for inclusion of variables that characterize physical and social 
environment in the study of subjective assessment of health of individuals living in urban areas. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

O interesse pelo tema abordado neste trabalho surgiu durante o meu mestrado ao estudar a 

autoavaliação da saúde (AAS) como um indicador do bem-estar dos adolescentes de 11 a 17 

anos residentes em Belo Horizonte1. E dando prosseguimento ao estudo do tema, surgiram 

novas perguntas: quais são os determinantes da AAS em adolescentes? A percepção de saúde 

dos adolescentes permanece a mesma em diferentes faixas etárias? Entre adultos, com e sem 

relato de morbidades, seriam os fatores associados à AAS similares aos dos indivíduos mais 

jovens? 

Os dados utilizados na presente tese são procedentes do Estudo Saúde em Beagá, inquérito 

planejado e conduzido pelo Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte (OSUBH-

UFMG em 2008-2009, em dois distritos sanitários do municipío de Belo Horizonte), no qual 

participei da coleta de dados como supervisora de campo.  

Em análise exploratória dos dados do Estudo Saúde em Beagá, onde buscávamos entender a 

AAS segundo sexo e faixa etária (Figura 2), observamos aumento da prevalência de 

percepção de saúde ruim com o aumento da idade; outro fato que nos chamou atenção foi, em 

adolescentes, a inversão do relato de AAS ruim quando estratificado por sexo, quando 

comparávamos a faixa etária de 11-13 anos com a de 14-18 anos incompletos. A prevalência 

de pior AAS entre os mais jovens foi maior no sexo masculino, porém com o aumento da 

idade, as mulheres passaram a relatar pior percepção de saúde, adquirindo significância 

estatística na faixa etária de 25 a 59 anos. 

                                                             
1 Meireles AL. Auto-avaliação de saúde e bem estar dos adolescentes em um grande centro urbano: Estudo 
Saúde em Beagá [dissertação]. Belo Horizonte (MG): Universidade Federal de Minas Gerais; 2010. 



 

2 

 

 

 

Figura 2. Prevalência de autoavaliação de saúde ruim segundo faixa etária e sexo, 
Estudo Saúde em Beagá, 2008-2009. 

 

Diante do exposto e percebendo a necessidade de se explorar os fatores que influenciam a 

autoavaliação da saúde em diferentes grupos etários, elaboramos três artigos: 

• Influência de fatores individuais e socioambientais na autoavaliação da saúde em 

adolescentes (Artigo 1 – aceito na Revista Brasileira de Epidemiologia); 

• Autoavaliação da saúde em adolescentes urbanos: o papel da idade, sexo e de fatores 

associados (Artigo 2 – submetido ao periódico PLOS ONE); 

• Autoavaliação da saúde em adultos urbanos: o relato de comorbidades em estudo de 

base populacional (Artigo 3 – submetido ao Cadernos de Saúde Pública). 

Conforme exigência do Programa de Pós-graduação em Saúde Pública, para a obtenção do 

título de Doutor em Saúde Pública, é necessário que seja elaborado dois artigos de resultados 

e pelo menos um artigo científico de resultado original relacionado ao tema da tese deverá 

estar aceito para publicação em periódico Qualis B1 ou superior para publicação2.   

                                                             
2 Manual de orientação: Programa de Pós-Graduação em Saúde Publica UFMG, 2012-2013. Belo Horizonte: 
UFMG, Faculdade de Medicina, 2012. 

*p<0,05 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

O conceito saúde tem sido objeto de estudo de vários pesquisadores há anos. Percebe-se a 

complexidade desse conceito e que ele não apresenta o mesmo significado para todas as 

pessoas3, pois reflete questões sociais, econômicas, mentais e principalmente culturais3,4.  

Segundo Larson (1999)4, a saúde pode ser conceituada em quatro modelos formais que 

ajudam a organizar os componentes-chave desse construto, são eles: 1) Modelo médico: que 

afirma que saúde é ausência de doença ou deficiência; 2) Modelo da Organização Mundial da 

Saúde (OMS): que define saúde como  um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social e não meramente a ausência de doença ou enfermidade; 3) Modelo de bem-estar: que 

propõe a promoção da saúde e progresso em direção a integração de mente, corpo e espírito; 

4) Modelo ambiental: que incorpora o conceito de que a saúde é a adaptação ao ambiente 

físico e social, representando um balanço livre de dor, desconforto ou incapacidade. Destes 

quatro modelos, a abordagem mais holística é representada pelo modelo da OMS, que 

também é a definição mais divulgada na literatura, apesar de numerosas críticas, 

principalmente relacionadas a sua dificuldade para mensuração3,4. Somado a essa definição, 

mais recentemente a OMS afirmou que o ambiente de moradia, incluindo nele as dimensões 

interligadas ao domicílio, vizinhança e comunidade tem a capacidade de afetar o estado de 

saúde individual, por meio de mecanismos físicos, mentais ou sociais5. 

Portanto, medir a “saúde” da população de forma mais global continua sendo um desafio para 

pesquisadores, dependendo da ótica das informações consideradas. Essa mensuração pode ser 

desenvolvida por meio de informações médicas, baseadas em sinais e sintomas patológicos e 

em exames diagnósticos, ou por meio de avaliações feitas pelos próprios indivíduos, 

utilizando-se indicadores como a autoavaliação do estado de saúde, a morbidade referida ou o 

relato de incapacidades6.  

                                                             
3 Scliar M. História do Conceito de Saúde. PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva. 2007;17(1):29-41. 
4 Larson JS. The Conceptualization of Health. Medical Care Research and Review. 1999;56(2):123-136. 
5 Egan et al. Protocol for a mixed methods study investigating the impact of investment in housing, regeneration 
and neighbourhood renewal on the health and wellbeing of residents: the GoWell programme. BMC Medical 
Research Methodology 2010, 10:41. BMC Medical Research Methodology 2010, 10:41. 

6 Pavão ALB, Werneck GL, Campos MR. Autoavaliação do estado de saúde e a associação com fatores 
sociodemográficos, hábitos de vida e morbidade na população: um inquérito nacional. Cad. Saúde Pública. 2013; 
29(4):723-734. 



 

4 

 

É crescente o interesse na avaliação global da saúde de forma a considerar aspectos objetivos 

e subjetivos dos indivíduos, sob uma ótica multidimensional, frente aos diferentes 

entendimentos da saúde, dentro do contexto cultural e psicossocial em que o sujeito está 

inserido7. Deste modo, o uso de instrumentos de fácil entendimento e que cobrem uma vasta 

gama de dimensões para caracterizar o estado de saúde das populações tem se ampliado nas 

últimas décadas8. Um dos indicadores mais utilizados para avaliar a saúde das populações, 

recomendado pela OMS, é a autoavaliação do estado de saúde9.  

A autoavaliação do estado de saúde é um construto multidimensional que consiste na 

percepção que os indivíduos possuem de sua própria saúde1,6 e está relacionada ao bem-estar 

da população e à satisfação com a vida2,3. Tem sido uma medida muito utilizada em estudos 

epidemiológicos5 por ser considerada medida simples, fácil de ser obtida10, robusta11, 

considerada válida e confiável para mensurar o estado global de saúde12.  

Tendo em vista o crescente uso desta medida e a importância da avaliação global do estado de 

saúde da população, a AAS foi incluída nos questionários do Estudo Saúde em Beagá. O 

planejamento desse inquérito adotou, como marco teórico, a Saúde Urbana, cujos pilares 

destacamos dois, que auxiliam no entendimento da influência do ambiente na saúde dos 

indivíduos. São eles: o papel do ambiente físico e social como modelador da saúde das 

pessoas e a necessidade de aferir os fenômenos, tendo como objeto as desigualdades injustas e 

evitáveis do ambiente físico, social e em saúde13.  

                                                             
7 Bezerra PCL; Opitz SP; Koifman RJ; Muniz PT. Percepção de saúde e fatores associados em adultos: inquérito 
populacional em Rio Branco, Acre, Brasil, 2007-2008. Cad. Saúde Pública. 2011;27(12):2441-2451. 
8 Theme Filha MM, Szwarcwald CL, Souza Junior PRB. Medidas de morbidade referida e inter-
relações com dimensões de saúde. Rev Saúde Pública 2008;42(1):73-81. 
9 Bruin A, Picavet HSJ, Nossikov A, editors. Health Interview Surveys: towards international 
harmonization of methods and instruments. Geneva: World Health Organization; 1996 (World Health 
Organization Regional Publications, European Series, 58). 
10 Manderbacka K, Lundberg O, Martikainen P. Do risk factors and health behaviours contribute to 
self-ratings of health? Soc Sci Med. 1999;48:1713-20. 
11 Idler EL, Benyamini Y. Self-rated health and mortality: A review of twenty-seven community 
studies. J Health Soc Behav. 1997;38:21-37. 
12 Jylhä M, Gurainik JM, Ferrucci L, Jokela J, Heikkinen E. Is self-rated health comparable across 
cultures and genders? J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 1998;53:S144-52. 
13

 Caiaffa WT, Ferreira AD, Oliveira CL, Camargos VP, Proietti FA. Saúde urbana: "a cidade é uma 
estranha senhora, que hoje sorri e amanhã te devora". Ciênc saúde coletiva. 2008;13(6):1785-96. 
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Com isso, surgiu a necessidade de entender como se dá a AAS em diferentes grupos etários, 

principalmente em adolescentes e adultos (18 anos ou mais), que residem em um grande 

centro urbano.  

Em relação aos adolescentes, a necessidade de se explorar melhor a percepção de saúde se dá 

em função das peculiares mudanças que ocorrem nessa fase da vida. As características e 

experiências individuais, em combinação com a influência de fatores ambientais, modulam o 

desenvolvimento dos indivíduos durante a adolescência, incluindo o desenvolvimento da 

saúde. O período da puberdade - a fase do desenvolvimento humano durante o qual o 

crescimento físico e a maturação sexual ocorrem de forma acelerada - resultam em mudanças 

físicas que têm implicações intelectuais, emocionais, sociais e comportamentais, muitos dos 

quais resultam em desfechos relacionados à saúde. O início da puberdade varia entre os 

indivíduos, tal como o ritmo de alterações físicas. Alguns atingem a puberdade bem antes dos 

outros, e isso tem sido atribuída à influência de uma ampla gama de fatores: influências 

genéticas e biológicas, estresse, situação socioeconômica, nutrição e dieta, exercício, 

quantidade de gordura corporal, peso corporal e doença crônica14.  

As mudanças na aparência corporal que ocorrem durante a puberdade podem representar um 

grande desafio de adaptação. Os jovens tornam-se cada vez mais conscientes do corpo durante 

a puberdade e isso pode afetar a forma como sentem sobre si mesmos e relacionam com os 

outros, e, finalmente, influenciam seu comportamento social e de saúde15. Estar em boas 

condições de saúde física e emocional pode permitir aos adolescentes lidar com os desafios do 

crescimento e facilitar a sua transição para a vida adulta. Portanto, o modo como os 

adolescentes passam por esse processo de mudanças pode influenciar a percepção de saúde 

deles.  

Em relação aos adultos, cabe destacar principalmente o novo quadro de adoecimento da 

população brasileira. Segundo Caiaffa et al (2008), o viver nas cidades certamente é a 

mudança demográfica mais importante ocorrida nas últimas décadas, representando uma 

realidade mundial, com vantagens e desvantagens. A cidade contemporânea reforça a idéia de 

                                                             
14

 Currie C et al. Young People's Health in Context: international report from the HBSC 2001/02 survey. WHO 
Regional Office for Europe: Health Policy for Children and Adolescents, n.4. Copenhagen, 2004. 
15 Currie C et al. Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-
aged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey. WHO Regional Office for Europe: 
Health Policy for Children and Adolescents, n.6. Copenhagen, 2012. 
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que seus moradores estão constantemente sendo afetados por sua dinâmica, sendo que 

acelerado processo de urbanização veio acompanhado de transformações demográfica, 

epidemiológica e nutricional, vivenciadas no Brasil desde a década de 196016. Essas 

transições caracterizadas principalmente pelo envelhecimento progressivo da população e 

aumento da prevalência de problemas crônicos de saúde e do excesso de peso podem refletir 

na percepção de saúde da população adulta.  

Portanto, o presente estudo visa conhecer a autoavaliação de saúde em adolescentes e adultos 

que moram em um grande centro urbano, considerando duas faixas etárias da adolescência e o 

relato de morbidade na população com idade maior ou igual a 18 anos.  

 

                                                             
16

 Caiaffa WT, Ferreira AD, Oliveira CL, Camargos VP, Proietti FA. Saúde urbana: "a cidade é uma 
estranha senhora, que hoje sorri e amanhã te devora". Ciênc saúde coletiva. 2008;13(6):1785-96. 



 

7 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

Conhecer a autoavaliação de saúde e seus fatores associados em adolescentes e adultos 

residentes em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conhecer a prevalência de AAS ruim em adolescentes, segundo duas faixas etárias (11 a 13 

anos e 14 a 17 anos); 

Investigar as características individuais e sócioambientais que influenciam a AAS na 

adolescência; 

Investigar os fatores associados à AAS em adolescentes de acordo com duas faixas etárias (11 

a 13 anos e 14 a 17 anos); 

Avaliar a prevalência de AAS ruim em adultos residentes em um centro urbano; 

Investigar a associação entre AAS e as características individuais (sociodemográficos, estilos 

de vida, saúde psicológica, antropometria e uso de serviços) e da percepção do ambiente em 

indivíduos adultos com e sem o relato de comorbidades.  
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ABSTRACT  

Objective: This study aimed to determine if individual and socio-environmental 

characteristics can influence the self-rated health among Brazilian adolescents in a large urban 

center. Methods: It included 1,042 adolescents 11 to 17 years old who participated in the 

"Health Beagá Study”, a multistage household survey in an urban setting. Sociodemographic, 

social support, lifestyles, psychological health and anthropometric data were collected. 

Logistic regression analyses were performed to determine the association between the self-

rated health and domains of explanatory variables in adolescents. Results: Good/very good 

and reasonable/poor/very poor self-rated health were reported by 88.5% and 11.5% of 

adolescents, respectively. The socio-demographic (SES), social support, lifestyle, 

psychological and physical health domains were associated with poor self-rated health 

(p<0.05). The variables were: age 14-17 years (OR:1.71), low SES (OR:1.68), many quarrels 

in family  (OR:9.13), report of unkind and unhelpful peers (OR:2.21), consumption of fruits 

<5x/week (OR: 1.78),  physically inactivity (OR:2.31), excess weight (OR:2.42) and low 

level of life satisfaction (OR:2.31). Conclusions: Poor self-rated health among adolescents 

was associated with individual and socio-environmental characteristics related to family, 

school and neighborhood issues. Quantifying the risk of self-rated health alongside family, 

school and neighborhood areas according to the theoretical framework of child well-being, 

should help in arguing that self-rated health might be a strong indicator of social inequities. 

Key words: Self-assessment. Child welfare. Adolescent. Urban health. Adolescent behavior. 

Social conditions. Family relations 
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RESUMO 

Objetivos: Determinar se características individuais e socioambientais podem influenciar a 

autoavaliação de saúde dos adolescentes vivendo em um grande centro urbano no Brasil. 

Métodos: Foram incluídos 1042 adolescentes de 11 a 17 anos de idade, participantes do 

“Estudo Saúde em Beagá”, inquérito domiciliar realizado no município de Belo Horizonte em 

2008-2009. Variáveis explicativas relacionadas aos domínios: sociodemográfica, suporte 

social, estilos de vida, saúde psicológica e saúde física. Dados antropométricos foram 

coletados. Análises de regressão logística foram realizadas para determinar a associação entre 

autoavaliação de saúde e as variáveis explicativas. Resultados: Com relação à autoavaliação 

da saúde, 11,5% consideraram sua saúde muito ruim/ruim/razoável e 88,5% boa/muito boa. 

Os domínios sociodemográfico, suporte social, estilos de vida, saúde psicológica e física 

foram associados com autoavaliação de saúde ruim (p<0,05). As variáveis associadas foram: 

idade 14-17 anos (OR: 1,71), baixo nível socioeconômico (OR: 1,68), muitas brigas na 

família (OR: 9,13), não considerar os colegas legais e prestativos (OR: 2,21), consumo de 

frutas <5vezes/semana, (OR: 1,78), ser inativo fisicamente (OR: 2,31), o excesso de peso 

(OR: 2,42) e baixo nível de satisfação com a vida (OR: 2,31). Conclusões: A autoavaliação 

de saúde ruim entre os adolescentes foi associada com características individuais e 

socioambientais relacionadas com questões da família, escola e vizinhança. Conhecer o 

autoavaliação da saúde de acordo com o referencial teórico de bem-estar infantil pode nos 

auxiliar ajudar na argumentação de que a autoavaliação de saúde pode ser um forte indicador 

de desigualdades sociais para essa população estudada.  

Palavras-chave: Autoavaliação da saúde. Bem-estar da criança. Adolescente. Saúde da 

população urbana. Comportamento do adolescente. Condições sociais.  
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INTRODUCTION  

Self-rated health (SRH) is one of the most commonly used health indicators in surveys, 

because it is an expression of social, psychological, and biological dimensions1. It is 

considered an easily assessed and understood, robust, valid and reliable measure of physical 

health status in adults2,3.  

Although most widely used as a proxy of health status among adults, SRH deserves more 

research attention as a health indicator among adolescents. Studies comparing SRH between 

adults and adolescents have shown that, while SRH in adults may reflect chronic and acute 

conditions, in adolescents, it may extend beyond the physical health status, reflecting 

personal, environmental and socio-behavioral factors2,4,5. 

Studies on the determinants of adolescent SRH are limited. One of the ancillary studies on 

this subject in this age group was led by Mechanic and Hansell in 1987, who analyzed 

longitudinal data from 1,057 adolescents in 19 United States public schools. They showed 

that SRH was related to school achievement, physical activity and psychological well-being. 

They postulated that SRH among adolescents was defined in a broad and global way, and 

represented the overall sense of functioning of life6.  

Afterwards, in 1998, Vingilis et al found that socio-demographic variables, the structural 

environment, physical health, social factors, lifestyle behaviors and psychological distress 

were predictors of SRH among adolescents. They considered that some of these variables 

directly affect self-rated health (e.g. adolescent self-esteem and school performance), while 

others are indirect (e.g. family structure which is mediated by the family's financial 

situation)4.  

Therefore, the studies in developed countries have shown that SRH in adolescents can extend 

beyond the symptoms and be an expression of life distress, indicating that this age group 

defines health broadly and globally4-11. Considering that the social environment influences 

SRH in adolescents, it is necessary to understand how the social environment may influence 

the health of this age group. Then, the objective of the current study was to determine if 

individual and socio-environmental characteristics can influence the self-rated health among 

Brazilian adolescents in a large urban center.  
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METHODS 

Beagá Health Study 

The Beagá Health Study is a population-based household survey conducted by the 

Observatory for Urban Health of Belo Horizonte City (OSUBH), in 2008-2009. A 

probabilistic sample of 1042 adolescents from 11-17 years old from two of the nine Sanitary 

Districts of Belo Horizonte from 2008 – 2009 were studied.  

The survey focused on two of the nine administrative districts of Belo Horizonte city 

(Barreiro and West), with a population of about 250,000 people each and a total geographic 

area of 33.16 km2. The sample was selected using stratified three-stage cluster sampling, 

including census tracts as the first level, households as the second and residents as the third 

level.  

The sample strata were defined according to the Health Vulnerability Index (HVI)12, an index 

created by combining social, demographic, economic and health indicators from the each 

census tract. Census tracts are defined by the Brazilian Census Bureau and include an average 

of 1,000 residents each. In the first stage, 150 census tracts were selected from a total of 588 

census tracts in the sampling frame. In a second stage, 6,493 households were initially 

eligible, using a sampling frame from the municipality. After deleting vacant lots, institutional 

and commercial buildings and eligible participants who were not found after three visits to 

their homes, 5436 households remained eligible. The refusal rate was about 25.0%, resulting 

in a study sample of 4,051 households. In the third stage, one adolescent aged 11-17 years of 

age and an adult 18 years or older were randomly selected to participate within each sampled 

household13. 

Two self-completed questionnaires were developed according to age. They were based on the 

UNICEF framework14, on the “Birth Cohorts Follow-up of the Center for Epidemiological 

Research/Federal University of Pelotas” (CPE/UFPel)15 and on the “National Survey of 

School Health” (PeNSE)16. The self-reported questionnaire developed for 11-13 year olds 

focused on aspects of well-being, covering domains such as educational well-being, family 

structure, physical activity, dietary habits and subjective well-being. For adolescents 14-17 

years old, the instrument included, besides the above domains, questions related to violence, 

peer relationships, sexual behaviors, as well as tobacco, alcohol and illicit drugs use. Also, the 
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adolescents’ weight, height and waist circumference were assessed by trained interviewers 

using standardized procedures17.   

 

Variables  

Despite the paucity of research on predictors of SRH among adolescents, the literature review 

identified several factors that may affect the subjective evaluation of health in this age group. 

As a result, we propose a framework for self-rated health in an urban environment, following 

the rational that personal, behavioral and socio-environmental factors interact and define the 

subjective health of this age group (Figure 1).  

The outcome measure, SRH, was assessed by the following question: "In general, do you 

consider your health: very good, good, fair, poor or very poor?" SRH was dichotomized into 

very poor, poor and fair (now called POOR) and very good or good (now called GOOD). 

The independent variables are in the proposed theoretical model presented above and 

described in Figure 2. Thesefall into the following domains: socio-demographic, social 

support, lifestyles, psychological health and physical health. 

 

Data Analysis  

The descriptive and univariate analysis of the SRH were carried out. Variables associated at 

the level of p < 0.20 were included in the multivariate analysis. All variables of each domain 

were entered simultaneously in the model.  

The analyses were carried out using multiple logistic regressions to obtain odds ratios (OR) 

and 95% confidence intervals (CI). The final analysis included all variables that remained 

statistically associated with SRH at the level of p < 0.05. To assess the model, we used the 

Hosmer e Lemeshow Test.  

Weights were used to correct differences in the selection probabilities of each individual. All 

analyses were weighted for the sample design effect through the command SVY of the 

STATA 10.0 software. 
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All participants and their parents gave their written consent to participate in the study. The 

study was approved by the Institutional Review Board of the Federal University of Minas 

Gerais, case review no.  ETIC 253/06.  

 

RESULTS 

Regarding SRH, 11.2% (n=120) out of 1,042 adolescents considered their health from very 

poor to fair and 88.8% (n=915) from good to very good.   

Table 1 shows the univariate analysis according to all domains. In the socio-demographic 

domain, age and low socioeconomic status (SES) were significantly associated with poor 

SRH. With respect to the social support subdomains, in the family subdomain, single-parent 

households and stepfamilies, reports of family quarrels, rarely or never engaging in 

conversation with the parents and bad relationship with parents were all associated with poor 

health perception. In the school subdomain, dislike of school life was associated with poor 

health ratings (p<0,05). In the social involvement subdomain, no factors were associated with 

SRH. In the lifestyles domain, low consumption of fruits, not eating breakfast and physical 

inactivity were associated with poor SRH (p<0.05). Regarding the psychological indicators, 

all variables were significantly associated with poor SRH. For the physical health domain 

only excess weight was associated with a poor evaluation.  

Table 2 presents the results of the multivariate analyses. Given the existence of a significant 

multicollinearity between “low consumption of fruits” and “not eating breakfast”, only “low 

consumption of fruits” was kept into the multivariate model. They were: age 14-17 years, low 

SES, report of quarrels in the family, report of unkind and unhelpful peers, consumption of 

fruits <5 times/week, physical inactivity, excess weight and low level of life satisfaction. The 

model showed a very good fit by the Hosmer e Lemeshow Test (p = 0.7654).   
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DISCUSSION  

Our results show that the self-rated health in the population studied can be influenced by 

individual and family characteristics in a large urban center. SRH among Brazilian 

adolescents seemed to be a multidimensional construct associated with five of the six 

dimensions investigated: socio-demographic, social support, lifestyle, psychological and 

physical health. Brazilian adolescents living in large cities seemed to have similar factors 

associated with SRH when compared to those living in developed countries, suggesting that 

beyond physical health, other factors influence the SRH.  

Previous studies support the association among socio-demographic factors and SRH. Female 

gender, older age and worse financial situation of the family have been described as risk 

factors for poor self-evaluation of health in Brazilian adolescents as well as in international 

studies4,5,7. In this study, we did not find an association with gender, but older age remained 

associated even after adjusting for possible confounders.  

Karademas et al8 say that the major determinant of children’s and adolescents’ physical and 

psychological health is the social environment in which they grow up and live, such as family 

and school. They showed the strong relationship of family-related factors to children and 

adolescents’ health. 

Regarding family context, only one variable remained in the final model: report of quarrels 

with a remarkable dose-response with poor SRH. The highest magnitude of association was 

with many quarrels (OR=4.53) despite large 95% confidence intervals due to a relatively 

small sample (n=99).  These findings reinforce previous studies reporting the importance of 

the familial environment on self health evaluations of adolescents8,10. Looking at the 

univariate association and trying to understand the above finding, we performed a bivariate 

analysis of reports of quarrels and the relationship of the adolescent with parents. It was noted 

that adolescents who reported quarrels in the family also reported worse relationships with 

parents (Figure 3), suggesting that quarrels that occurred in the family might be related to the 

adolescents and their parents, possibly explaining why the model could not hold both 

variables.  

The existence of family conflicts seems to be more important for self perception of health of 

adolescents than the other variables in the family domain of the framework proposed (Figure 

1). Mechanic and Hansell17 found that family structure is not associated with physical and 
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psychological symptoms, unlike the existence of family conflicts. Other studies show that 

adolescents who live in single-parent families have worse health assessments, but they argued 

that this is not a direct effect, and is probably mediated by family SES and the quality of 

family interactions10. A previous study9 suggested that parental support may be more 

important than support from peers or other adults to promote self-rated health in adolescents.  

Adolescents who consider their colleagues as unkind and unhelpful had poorer SRH as 

compared to their counterparts. This variable is part of the subdomain social involvement in 

the conceptual model proposed and can inform about the relationships with colleagues/peers. 

Some authors show that peer support also influences adolescent health. In particular, 

relationships with colleagues are one of the most important parts of an adolescent’s social life; 

being support by friends is associated with better self-evaluation of health4,9,10.  

In the lifestyle domain, unhealthy behaviors, represented by the low consumption of fruit and 

physical inactivity, were associated with poor SRH. Previous studies24,25,26 with adults have 

found persistent relationships between dietary habits, physical activity and SRH. In the study 

based on the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT) that included 2,741 adolescents of 13-19 

years, the absence of exercise was associated with poor self-rated health7. 

As in the literature4,21, we also found that physical health status is a relevant predictor of SRH 

among adolescents despite the  influence of  personal, socio-environmental, behavioral and 

psychological factors. Considering BMI as an objective physical health indicator, being 

overweight remained associated with health perception in the final model. According to the 

literature, a high BMI may influence the subjective health of individuals4. 

As expected, adolescents who have lower satisfaction with their life reported worse SRH. The 

importance of psychological well-being for SRH among adolescents has been demonstrated 

by most studies dealing with a subjective evaluation of health. These studies highlight the 

association of low self-esteem6 and low level of life satisfaction8 with worse SRH. So, we can 

add to the body of the literature the same finding for adolescents living in an urban area in a 

developing country. 

The Beagá Health Study seems to have external validity when compared with some estimates 

provided by the School-based Health Survey (PeNSE, 2009). This school survey interviewed 

60,973 adolescents in the 9th grade of elementary school (13 to 15 years old) in all Brazilian 

capitals and the Federal District in 200916. The citywide PeNSE showed that in Belo 
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Horizonte 36.8% of school children reported fruit consumption five or more days per week 

similar to that found herein (35.0%). Likewise, regarding violence in Belo Horizonte the 

proportion of adolescents involved in fights (12.9%) was very similar to that found in this 

study (14.6%). The PeNSE, like other studies involving adolescents in Brazil, did not evaluate 

the SRH, which precludes comparison with the results of our study.  

Possible limitations include the sectional nature of this study, which does not allow causal or 

temporal inferences about the associations’ found21. Common-source bias is another 

limitation, that is, the possibility that the use of self-reported data for both SRH and the 

determinants investigated generates a spurious association between the two because the 

measurement error in both reports is correlated, or because the outcome affects the perception 

or report of the determinants. Moreover, other factors that were not examined may also be 

significantly associated with subjective health and interact with domains studied, such as 

relations with teachers, siblings, morbidity, child labor and family and domestic violence.  

CONCLUSIONS 

Self-rated health, and its determinants, as reported in this study have been only incipiently 

evaluated in the literature, despite its importance and contemporaneity. In our study 

population, SRH was associated with individual and socio-environmental domains, including 

family, peers, school and neighborhood indicators. This composition reassembles the 

theoretical framework of child well-being proposed by UNICEF14, that was considered a 

strong indicator of social inequities22.   

The findings have important implications for public health and for epidemiological surveys 

involving adolescents. Self-rated health seems to be a good measure to assess the subjective 

health of adolescents, reinforcing findings of the international literature that demonstrate the 

importance  of this single-item measure used in the assessment of adolescent health4-10.  
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*Social support – subdivided into social involvement, school and family 

Figure 1. Framework proposed for self-rated health among adolescents according to socio-
demographic, lifestyles, risk behaviors, social support, physical and psychological health 
domains. 

Figura 1. Modelo teórico da autoavaliação de saúde entre adolescentes segundo domínios 
sociodemográfico, estilos de vida, comportamentos de risco, suporte social, saúde física e 
psicológica.  
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Figure 2. Variables and related domains of self-rated of health among adolescents. Beagá Health Study, 2008-2009.  
Figura 2. Domínios e suas respectivas variáveis da autoavaliação de saúde entre adolescentes. Estudo Saúde em Beagá, 2008-2009. 

VARIABLE QUESTION CATEGORIES OF ANALYSIS  

Self-rated of health (SRH) In general, do you consider your health:  Very good/good; reasonable/bad/very bad 

Socio-demographic 

Age How old are you?  Open question 

Gender What is your gender? Female/male 

Socioeconomic status  
Which one of the following objects do you have in your home? Dictionary? Calculator? Textbook for school?  
Desk or table to study? Computer to do school work? Internet? Educational software? A calm or quiet place 
to study? 

Score from 0 to 8:  
0 to 5 � low socio-economic status  
6 to 8 � high socio-economic status 

Social support 

FAMILY 
Family Structure  

 
Who do you live with now? 
 

 
Nuclear families, single-parents families, 
stepfamilies# 

Quarrel in Family 
Generally, there is some quarrel within families. Comparing your family with other families, would you say 
that in your family:  

There are no quarrels, few quarrels, many quarrels 

Relationships with parents  

Answer yes or no for the following statements: - My parent/s are always there for me when I need them; - My 
parent/s make me feel loved and cared for; - I can talk to my parent/s about any problem which I may have; - 
My parent/s and I argue a lot; - My parent/s do not give me the attention I need; - My parent/s make me feel 
bad about myself. 

Score from 0 to 6:  
0-4� bad relationship with parents 
5-6� good relationship with parents  

Eat meals with parents more than once a week 
In general, how many times per week do your parents eat together with you (i.e. have lunch or dinner with 
you)?  

Less than once per week; twice or more per week 

Parents spend time ‘just talking’ to them In general, how often your parents spend time just talking to you?  Never or rarely; sometimes or always  

Interest in school life  In your family, who is interested in your school achievement?  
Father and/or mother or another family member; 
I’m not studying or nobody is interested  

SCHOOL 
Satisfaction with school life  

 
About your school:  

 
I like it a lot and I somewhat like it;  I don’t like it 
very much and  I don’t like it at all 

Type of school Your school is:  Public; private 

SOCIAL INVOLVEMENT  
Participation in organizations  

 
What kind of organization do you participate in?  

Church, volunteer/community job, nature, school, 
organized supporters, others, do not participate   

Adolescents report of ‘kind and helpful’ peers  Do you find your peers generally kind and helpful? Yes; no 

Insecurity in the neighborhood  Are you afraid of walking alone near your house or neighborhood?   Yes; no 
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Lifestyles 

Consumption of fruits How many days per week do you eat fruit? Five days or more a week; less five days a week 

Eat breakfast  How often do you eat breakfast when you wake up?  Never or almost never, sometimes or always 

Watch television  In a typical day during the week, how many hours do you watch TV?  
Never; 1 hour/day or less; 2 hours/day or less; 3 
hours or more/day  

Play video-games or computer  In a typical day during the week, how many hours do you play video-games or sit on the computer?  
Never; 1 hour/day or less; 2 hours/day; 3 hours or 
more/day  

Psychological indicators 

Psychological well-being  Scale of faces of Andrews and Withey (1976)29 
Face nº 1 to 4 � poor psychological well-being; 
Face nº 5 to 7 � good psychological well-being 

Life satisfaction 
The Cantril Ladder Scale (1965)29: ‘Here is a picture of a ladder. The top of the ladder,10, is the best possible 
life for you and the bottom, 0, is the worst possible life for you. In general, where on the ladder do you feel 
you stand at the moment?  

Degree 6 or more� positive level;  
Degree 5 or less � negative level  

Personal well-being  
Answer Yes or No. In general, do you feel: - I feel like an outsider or left out of things; - I feel awkward and 
out of place; - I feel lonely. 

Score: 0 � Great personal well-being 
1 � Medium personal well-being 
2-3 � Poor personal well-being 

Body satisfaction  Scale of corporal perception developed by  Kakeshita (2008)30 Satisfied, dissatisfied 

Health indicators 

Excess weight (overweight + obesity) Weight and height �BMI38 Conde & Monteiro Cutoffs (2006)31 

Use of dental services How long ago was your last dental visit? Less than one year; one year or more  
# Nuclear family: who lives with his biologic father and his biologic mother, or who is married and lived in a couple. Single parents: who lives with only one biologic parent (father or mother). Stepfamilies: 
who declared to live with one biologic parent and stepparent
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Table 1. Socio-demographic characteristics, social support, lifestyles, psychological indicators and 
health according to self-rated health among adolescents. Beagá Health Study, 2008-2009.  
Tabela 1. Características sociodemográficas, suporte social, estilos de vida, saúde física e psicológica 
segundo a autoavaliação de saúde dos adolescentes. Estudo Saúde em Beagá, 2008-2009. 

Characteristics  
Total Poor SRH Good SRH 

p value # 
n % % % 

Socio-demographic 
Sex      

Female 
Male 

494 
541 

47.2 
52.8 

53.6 
46.4 

46.5 
53.5 

0.277 
 

Age      
11-13 years 

14 -17 years 
435 
600 

41.9 
58.1 

28.6 
71.4 

43.5 
56.5 

 
0.023 

Socioeconomic status       
Low  (< 6 educational items) 
Hight (> 6 educational items)  

428 
581 

42.9 
57.1 

53.8 
46.2 

40.5 
59.5 

 
0.007 

Social Support  
FAMILY      
Family structure          

Nuclear  
Single-parents  

Stepfamilies 

659 
268 
116 

63.3 
24.8 
11.9 

53.3 
30.8 
15.8 

64.5 
25.0 
10.5 

0.045 

Quarrel in the family      
   None  

Few  
Many  

330 
613 
99 

31.7 
58.8 
9.5 

15.0 
55.8 
29.2 

33.8 
59.2 
6.9 

<0.001 

Have  meals with parents       
< 2  times/week 
 ≥ 2 times/week      

177 
855 

17.1 
82.9 

22.6 
77.4 

16.4 
83.6 

0.168 

Parents spend time ‘just talking’ to 
them 

Never or rarely 
Sometimes or always 

 
 

150 
888 

 
 

15.1 
84.9 

 
 

24.4 
75.7 

 
 

13.9 
86.1 

 
 

0.021 

Family interest in school life       
Parents  

Another family member 
Nobody  

778 
123 
72 

81.4 
11.6 
7.0 

76.4 
11.2 
12.4 

82.0 
11.6 
6.4 

0.112 

Relationship with  parents 
Good 

Bad 

 
717 
303 

 
69.8 
30.2 

 
45.7 
54.3 

 
72.9 
27.1 

 
<0.001 

SCHOOL      
Satisfaction with school life 

Like 
Dislike 

 
865 
115 

 
88.9 
11.1 

 
80.7 
19.3 

 
89.9 
10.1 

 
0.023 

Type of school 
Public 

Private 

 
838 
145 

 
84.5 
14.5 

 
85.3 
14.7 

 
85.3 
14.5 

 
0.968 

SOCIAL INVOLVEMENT      
Consider peers ‘kind and helpful’  

No 
Yes  

 
65 
940 

 
7.2 

92.8 

 
6.6 

93.4 

 
12.1 
87.9 

 
0.097 

Insecurity in the neighborhood  
No 

Yes 

 
559 
478 

 
53.2 
46.8 

 
51.8 
48.2 

 
53.4 
46.6 

 
0.786 

                   # p-value obtained by Chi-square Test   
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Table 1. Continued.  

Characteristics 
Total Poor SRH Good SRH p-value# 

N % % %  
Lifestyles  
Consumption of fruits  

     < 5 times/week  
≥ 5 times/week  

 
660 
378 

 
65.0 
35.0 

 
81.2 
18.8 

 
62.9 
37.0 

 
<0.001 

Eat breakfast  
Never or almost never 
Sometimes or always 

 
122 
915 

 
11.6 
88.4 

 
20.5 
79.5 

 
10.5 
89.5 

 
0.004 

Physical Activity       
   Active 

 Insufficiently active 
Inactive 

515 
430 
98 

49.4 
41.2 
9.4 

34.2 
48.3 
17.5 

51.4 
40.3 
8.3 

<0.001 

Watch TV      
    Never or 1 hour or less/day 

2 hours/day 
3 hours or more/day 

271 
170 
590 

26.3 
16.5 
57.2 

21.0 
16.8 
62.2 

27.0 
16.4 
56.6 

0.365 

Play video-games or use the computer      
 Never or 1 hour or less/day 

 2 hours/day 
3 hours or more/day 

547 
152 
336 

52.9 
14.6 
32.5 

53.8 
10.9 
35.3 

52.7 
15.8 
32.1 

0.438 

Psychological indicators 
Psychological well-being  

Poor  
Good  

 
47 

989 

 
4.3 

95.7 

 
10.9 
89.1 

 
3.5 

96.5 

 
0.001 

Life satisfaction 
Negative level  
Positive level 

 
129 
901 

 
12.5 
87.5 

 
24.6 
75.4 

 
11.1 
88.9 

 
<0.001 

Personal well-being  
Great 

Medium 
Poor 

 
716 
230 
88 

 
69.3 
22.2 
8.5 

 
55.0 
26.7 
18.3 

 
71.1 
21.7 
7.2 

 
<0.001 

Body image 
Satisfaction 

Dissatisfaction  

 
208 
811 

 
19.5 
80.5 

 
10.5 
89.5 

 
20.7 
79.3 

 
0.030 

Health indicators       
Body Mass Index (BMI) 

Without excess weight  
Excess weight 

 
776 
257 

 
75.7 
24.3 

 
64.9 
35.1 

 
77.1 
22.9 

 
0.029 

Dental services utilization 
< 2 years 
 ≥2 years 

 
661 
247 

 
72.2 
27.8 

 
72.0 
28.0 

 
72.3 
27.7 

 
0.963 

                 # p-value obtained by Chi-square Test  
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Table 2. Results of the multivariate logistic regression of poor self-rated health among adolescents 
(n=974). Beagá Health Study, 2008-2009. 
Tabela 2. Resultados da análise multivariada da autoavaliação de saúde ruim entre adolescents 
(n=974). Estudo Saúde em Beagá, 2008-2009. 
Characteristics OR CI 
Socio-demographic     
Age 
     11 to 13 years 
     14 to 17 years 

 
1.00 
1.71 

 
- 

1.06 - 2.74 
Socioeconomic status 
           High (>6 educational items) 
           Low (< 6 educational items) 

 
1.00 
1.68 

 
- 

1.05 - 2.69 
Social support   
Quarrel in family 
    There are no quarrels  
     Few quarrels 
     Many quarrels 

 
1.00 
2.53 
9.13 

 
- 

1.44 - 4.46 
4.53 - 18.39 

Consider  peers ‘kind and helpful’  
    Yes 
     No 

 
1.00 
2.21 

 
- 

1.11 - 4.43 
Lifestyles   
Consumption of fruits  
     ≥ 5 times/week 
     < 5  times/week 

 
1.00 
1.78 

 
- 

1.07 - 2.95 
Physical Activity 
   Active 
    Insufficiently active 
    Inactive 

 
1.00 
1.43 
2.31 

 
- 

0.89 - 2.30 
1.15 - 4.69 

Psychological indicators   
Life satisfaction  
     Positive Level 
     Negative Level 

 
1.00 
2.31 

 
- 

1.34 - 3.98 
Health indicators   
Body Mass Index 
     Without excess weight 
      Excess weight 

 
1.00 
2.42 

 
- 

1.54 - 3.79 
p-value** 0.7654  

* The variables included in this model were those whose p-value was less than 0.20 in the bivariate 
analysis presented in tables 1 and 2.  
** Hosmer & Lemeshow Test (model fit).  
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Figure 3. Presence of family quarrels, relationship with parents, fights with parents and family 
structure among adolescents (n=1.042). Beagá Health Study, 2008-2009. 
Figura 3. Presença de brigas na família, relacionamento com os pais, brigas com os pais e 
estrutura familiar entre adolescentes (n=1.042). Estudo Saúde em Beagá, 2008-2009. 

 
 

 

 

 



 

 

 

Figura 2. Domínios e respectivas variáveis da autoavaliação da saúde em adolescentes. Estudo Saúde em Beagá, 2008-2009. 

VARIÁVEL                       PERGUNTA CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Autoavaliação da saúde Em geral, você considera sua saúde: Muito boa/boa; razoável/ ruim/muito ruim 

Sócio-demográfico 

Idade Qual é a sua idade?  Questão aberta 

Sexo Qual é o seu sexo? Feminino; masculino 

Nível sócio-econômico (NSE) 
Quais dos itens abaixo têm na sua casa: dicionário? Calculadora? Livro de estudos para a escola? Mesa ou 
escrivaninha para estudar? Computador para fazer os trabalhos escolares? Internet? Software educacional? 
Lugar tranqüilo/calmo para estudar? 

Escore de 0 a 8, sendo:  
0 a 5 � baixo nível sócio-econômico  
6 a 8 � alto nível sócio-econômico 

Suporte Social 
FAMÍLIA 
 
Estrutura familiar  

 
Quem são as pessoas que moram com você? 

 
Famílias nucleares, monoparentais, recompostas# 

Brigas na família 
Geralmente, dentro das famílias existem brigas. Comparando a sua família com outras que você conhece, 
você diria que na sua família: 

Não existem brigas; briga pouco; briga muito 

Relacionamento com os pais  

Responda Sim ou Não para as seguintes afirmativas: Meus pais ou quem me cria estão sempre ao meu lado 
quando preciso deles; Meus pais ou quem me cria me fazem sentir amado e cuidado; Posso falar para meus 
pais ou quem me cria qualquer problema que eu tenho; Meus pais (ou quem me cria) e eu brigamos muito; 
Meus pais ou quem me cria me dão a atenção que eu preciso; Meus pais ou quem me cria me fazem sentir 
mal sobre mim mesmo 

Escore variou de 0 a 6, sendo  
0-4� ruim relacionamento com os pais  
5-6� bom relacionamento com os pais  

Realiza refeições junto com os pais 
Em geral, quantas vezes por semana seu pai ou sua mãe ou quem te cria come junto, isto é, almoça ou janta 
com você? 

Menos de uma vez por semana; duas vezes ou mais 
por semana 

Tempo disponível para conversa 
Em geral, com que freqüência seu pai ou sua mãe ou quem te cria passa um tempo conversando 
(pessoalmente, telefone ou internet) com você? 

Nunca ou raramente; às vezes ou sempre 

Interesse pela vida escolar  Quem na sua família mais se interessa e participa das suas coisas da escola? 
Pai e/ou mãe ou outro familiar; não está estudando 
ou ninguém se interessa 

ESCOLA 
 
Satisfação com a vida escolar 

 
Em relação a sua escola:  

 
Não gosta; gosta 

Tipo de escola A escola que você freqüenta é: Pública; particular 

ENVOLVIMENTO SOCIAL 
 
Participação em organizações 

 
De que tipo de organização você participa? 

Igreja, trabalho voluntário/comunitário, naturezas, 
grêmio escolar, entidades estudantis, torcida 
organizada, outras, não participo 

Colegas “legais e prestativos” Você acha seus colegas ou amigos legais e prestativos? Sim; não 

Insegurança na vizinhança  Você tem medo (ou se sente inseguro) de caminhar sozinho perto da sua casa ou bairro? Sim; não 



 

 

 

Estilos de vida 

Consumo de frutas Quantos dias na semana você costuma comer frutas frescas ou salada de frutas? Sim; não 

Freqüência do café da manhã/desjejum  Com que freqüência, você toma café da manhã ou faz algum lanche quando acorda? Nunca ou quase nunca; às vezes ou sempre 

Tempo gasto com televisão Num dia de semana comum, quantas horas você assiste TV? 
Não assiste; 1 hora/ dia ou menos; 2 horas/dia; 3 
horas ou mais/dia 

Tempo gasto com vídeo-game ou 
computador  

Num dia de semana comum, quantas horas você joga vídeo-game ou fica no computador? 
Não joga vídeo-game/fica no computador; 1 hora/ 
dia ou menos; 2 horas/dia; 3 horas ou mais/dia 

Saúde Psicológica 

Bem-estar psicológico Escala de faces de Andrews e Withey (1976)21 
Face nº 1 a 4 � mal-estar psicológico; 
Face nº 5 a 7 � bem-estar psicológico 

Satisfação com a vida  Escala da escada adaptada de Cantril (1965)21 

Degrau 6 ou superior � nível positivo de satisfação 
com a vida;  
Degrau 5 ou inferior � nível negativo de satisfação 
com a vida 

Bem-estar pessoal 
Responda Sim ou Não para as seguintes afirmativas:  
Em geral, você se sente: Deixado de lado ou excluído; Desajeitado ou pouco confortável em situações como 
festas ou grupos;  Sozinho ou solitário 

Escore variou de 0 a 3, sendo: 
0 � Bem-estar pessoal ótimo; 
1 � Bem-estar pessoal médio; 
2-3 � Bem-estar pessoal ruim 

Satisfação corporal Escala de percepção corporal desenvolvida por Kakeshita (2008)22 Satisfeito; insatisfeito 

Antropometria 

Excesso de peso (sobrepeso + obesidade) Peso e altura � IMC Conde e Monteiro (2006)15 
# Família nuclear: adolescente mora com o pai e mãe, ou com o marido/esposa sem os pais; Recomposta: adolescente afirmou morar com um dos pais e com padrasto ou madrasta; Monoparental: 
adolescente mora apenas com um dos pais. 
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ABSTRACT 

The present cross-sectional study was conducted using a household survey across Belo Horizonte 

that included 1,042 adolescents. This survey assessed the prevalence of self-rated health (SRH) 

and its associated factors across two age groups of adolescence: 11- to 13-year-olds and 14- to 

17-year-olds). Stratified logistic regression models were used for each age group to assess the 

associations between worse SRH and the following types of variables: sociodemographic, social 

and family support, lifestyles, psychological health, and anthropometry. Approximately 11% 

(95% CIs = 8.7-13.6) of the studied adolescents rated their health as poor, and this perception 

decreased with age among males and females. This trend was more pronounced among girls 

(from 6.9% among 11- to 13-year-old girls to 16.9% among 14- to 17-year-old girls) than boys 

(from 8.3% among 11- to 13-year-old boys to 11% among 14- to 17-year-old boys). Worse SRH 

was associated with family support (as assessed by the absence of parent-adolescent 

conversations; OR = 3.5 among 11- to 13-year-olds), family structure (ORs = 2.8 among 14- to 

17-year-olds), and argument reporting (OR = 8.2 among 14- to 17-year-olds). Among older 

adolescents, the consumption of fruit fewer than five times per week (OR = 2.4), life 

dissatisfaction (OR = 2.8), underweight status (OR = 6.7), and overweight status (OR = 2.7) were 

associated with poor SRH. As adolescents age, their universe expands from their relationship 

with their parents to include more complex issues such as their lifestyles and life satisfaction. 

Therefore, these results suggest the importance of evaluating SRH across adolescence age groups 

and demonstrate the influence of the family environment (in addition to other factors) on negative 

health assessments, particularly among 14- to 17-year-olds. 

 

Keywords: self-assessment, child well-being, urban health, adolescence  
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RESUMO 

Com objetivo de conhecer a prevalência da autoavaliação da saúde (AAS) e fatores associados 

em duas faixas etárias da adolescência (11 a 13 anos; 14 a 17 anos), este estudo seccional, 

baseado em inquérito domiciliar realizado em Belo Horizonte, incluiu 1.042 adolescentes. Foram 

utilizados modelos de regressão logística estratificados pelos grupos etários para avaliar a 

associação entre pior AAS e variáveis dos seguintes domínios: sociodemográfico, suporte social e 

familiar, estilos de vida, saúde psicológica e antropometria. Cerca de 11% (IC95%:8,7-13,6) dos 

adolescentes estudados autoavaliaram a sua saúde como ruim e esta pior percepção aumentou 

com a idade em ambos os sexos. Observa-se que este incremento foi mais acentuado nas meninas 

(6,9% de 11-13 anos para 16,9% de 14-17 anos) do que em meninos (8,3% de 11-13 anos para 

11% de 14-17 anos). Em ambos estratos etários, suporte familiar, avaliado pela ausência de 

conversa com os pais (OR=3,5 para adolescentes de 11 a 13 anos) ou pela estrutura da família e 

relato da existência de brigas (OR= 2,8 e 8,2, respectivamente, para adolescentes de 14-17 anos) 

se associaram a pior AAS. Entre adolescentes mais velhos, consumo de frutas inferior a cinco 

vezes por semana (OR=2,4), insatisfação com a vida (OR=2,8), baixo peso (OR=6,7) e excesso 

de peso (OR=2,7) também se associaram a AAS ruim, quando comparados com seus pares. 

Observou-se que com o aumento da idade o universo dos adolescentes deixa de ser 

exclusivamente a sua relação com os pais transmutando-se para questões mais complexas, como 

seus estilos de vida e a satisfação com a vida. Portanto, estes resultados sugerem a importância de 

se avaliar a AAS considerando diferentes grupos etários da adolescência, destacando a influência 

do ambiente familiar na avaliação negativa da saúde além de outros fatores, sobretudo naqueles 

de 14 a 17 anos. 

 

Palavras chaves: autoavaliação, bem-estar da criança, saúde urbana, adolescente  
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INTRODUCTION 

 

Health status is one of the many aspects of life that is often analyzed in population surveys. Self-

rated health (SRH), a single-item summary measure of the perception of one’s health, is 

universally considered appropriate to assess the health status of adults1 and the elderly2. Although 

between-study variability exists with regard to the framing of the question and its response 

options, respondents most often rate their health using a five-point scale, ranging from “very 

good” to “very poor”. 

Studies on the use of this summary measure and its determining factors have been widely 

performed among adults, and the prevalence of poor SRH ranges from 25% to 40% in urban 

populations3,4,5. Among adolescents, the use of this summary measure is increasing6,7,8,9, and the 

prevalence of poor SRH ranges from 10% to 25%7,8,10,11. From a public health perspective, the 

prevalence in adolescents seems high because this age group usually has low morbidity rates8. 

Haugland et al. (2001) suggested that health perception deteriorates during adolescence, when 

numerous youths report subjective health concerns and complaints12. 

Studies regarding the possible constructs involved in the understanding of SRH have been 

conducted1,13, suggesting that, among adolescents, this measure is a multidimensional construct 

that reflects domains beyond physical health involving family, social and peer support, 

psychological well-being, socio-demographic, behavior and lifestyle factors5,7,14. In Brazil, 

however, studies on the SRH of adolescents remain scarce, especially those aiming to understand 

the domains that compose this construct. Recently, two Brazilian studies assessed SRH among 

adolescents and the prevalence and factors associated with negative perceptions of health. 

However, both studies only interviewed 14- to 19-year-olds in schools. The first study was 

conducted among students in Santa Catarina, and the second study, in João Pessoa9,15. 

Given that adolescence is a developmental stage characterized by constant physical and 

psychosocial changes as well as the formation of the cognitive concept of health6,8,16, health 

status perceptions and their determinants might be expected to change throughout this age 

period1. Although some studies have shown that older adolescents are more likely to have poor 

SRH compared with younger adolescents10,12,17, our understanding of the possible factors 
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associated with this construct remains incomplete, especially in the southern hemisphere 

countries. 

Furthermore, because the perceived health status formed during adolescence (regardless of 

specific age group) might persist into adulthood, it is important to identify and understand the 

determinants of SRH among youths (i.e., How do adolescents assess their health across age 

groups? What are the factors associated with poor SRH among adolescents across age groups?). 

Therefore, the present study seeks to determine the prevalence of poor SRH and its associated 

factors among 11- to 13-year-olds and 14- to 17-year-olds living in a large urban center in Brazil.  

METHODS 

The present study is part of the population-based household survey, “Health in Beagá Study”, 

conducted by the Belo Horizonte Observatory for Urban Health (OSUBH) at the Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) between 2008 and 2009 across two of the nine health districts 

of Belo Horizonte, Minas Gerais (MG). These districts account for 22.4% of the city’s population 

of 2,375,151 inhabitants18, which is characterized by a broad socioeconomic heterogeneity19. 

Sampling and study population  

The Health Vulnerability Index (HVI) was used to stratify the sample. The Municipal Health 

Department of Belo Horizonte19 developed and georeferenced this index in census tracts. A three-

stage random sample with conglomerates was used. The three stages corresponded to census 

tract; household; and one adult (> 18 years old) and one 11- to 17-year-old from the household20.  

Of the 4,048 households sampled, 1,199 had eligible adolescents. Of these adolescents, 1,042 

participated in the study. Losses (12.4%) did not significantly differ by gender or age, and they 

occurred for several reasons: residents not located after three attempts, canceled interviews, 

inability to respond to the questionnaire, and refusal to participate.  

Instruments 

The information were gathered using self-administered and confidential instrument composed of 

questions regarding educational, well-being, social and family contexts, physical activity, eating 

habit markers, and subjective well-being including psychological well-being, life satisfaction, and 

body satisfaction. The collection instruments were prepared by OSUBH based on Brazilian21,22 
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and international23 studies. All instruments were pre-coded and pre-tested in a pilot study. An 

anthropometric assessment was performed to measure participants’ heights and weights using a 

TANITA BC-553® scale and an anthropometer according to recommendations of the World 

Health Organization24.  

Dependent variable  

The dependent variable was SRH defined by the question, “In general, do you consider your 

health: very good, good, fair, poor, or very poor?” Subsequently, answers of fair, poor, and very 

poor health were combined into the category “poor SRH”, and reports of good and very good 

health were combined into the category “good SRH” for comparison.   

Independent variables 

SRH was studied based on the theoretical model previously proposed by the authors14, which 

considered variables from the following domains:  

1. Socio-demographic characteristics 

The following characteristics were evaluated: gender, age (11- to 13-year-olds and 14- to 17-

year-olds), and monthly family income (obtained from the adult questionnaire and categorized 

into groups of less than five and five or more times the Brazilian minimum wage). 

2. Social support from family and school 

Social support from family was constituted of the following variables: family structure (nuclear, 

blended, or single-parent); the frequency of arguments in the family (none, few, or many); 

frequency of meals with parents (less than once a week or twice or more times a week); 

frequency of conversations with parents (never/rarely, sometimes, or always); family member 

interest in the school life of the adolescent (no one, parent[s], or other family member); and 

relationship with parents (bad or good). The last variable was categorized as either bad (i.e., 

scores ranging from 0 to 4) or good (i.e., 5 or 6) using the following items: “My parents are 

always there for me when I need them”; “They make me feel loved and cared for”; “I can talk to 

them about any problems I might have”; “We have a lot of arguments”; “They give me the 

attention that I need”; and “They make me feel bad about myself”.  
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Regarding social support from school, the following variables were examined: satisfaction with 

school life (likes or does not like school); school type (public or private); and has a positive 

relationship with peers (considers them nice and helpful). 

 

3. Lifestyle 

This domain21 included questions about fruit consumption (at least once five days or more per 

week or less than five days per week), breakfast frequency (every day or 

never/rarely/sometimes), time spent playing video games or on the computer (less than 1 

hour/day, 2 hours/day; or 3 hours/day or more), and physical activity over the last seven days 

(active: 300 minutes or more; or inactive/insufficiently active: up to 299 minutes). Physical 

activity was assessed using a combination of the following activities: commuting to school on 

foot or by bicycle, physical education classes at school, and other extracurricular physical 

activities.  

4. Psychological health 

This domain was evaluated using two visual scales: life satisfaction and psychological well-

being. The “Satisfaction with Life Scale”23,25,26 uses an ascending scale from 1 to 10 on the day 

of interview, where the lowest value represents low life satisfaction and the highest value 

represents high life satisfaction. Subsequently, these responses were categorized as either positive 

(6 to 10) or negative (1 to 5) levels. The “Faces Scale”25 was used for psychological well-being. 

This schematic instrument is composed of seven faces that refer to the prevailing mood over the 

two weeks prior to the interview. Psychological well-being answers were categorized as very 

high (face 1), high (face 2), or moderate to low (faces 3 to 7) based on a previous study27.  

5. Anthropometry 

Anthropometry was evaluated using body mass index (BMI), which was calculated and classified 

as percentiles by age group according to the World Health Organization (2007). According to this 

classification, a BMI below the 3rd percentile was considered low; between the 3rd and 85th 

percentiles was considered adequate or normal; between the 85th and 97th percentiles was 

considered overweight; and above the 97th percentile was considered obese. Age (in months) was 

used as a reference (years * 12 + 6 months).  
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Data analysis  

The adolescents were initially compared with regard to the two categories of the response 

variable and the explanatory variables using Pearson’s chi-square test. Subsequently, multivariate 

logistic models stratified by age group were fit to the data. Explanatory variables associated with 

a p-value less than 0.20 in the univariate analysis were included in the multivariate analysis. 

Model goodness-of-fit was evaluated using the Hosmer-Lemeshow test28. Whenever possible, the 

strata homogeneity test was performed to assess the interaction between the variables29.  

The effects of the study design were incorporated into all of the analyses using the SVY syntax 

within STATA 12.0. A significance threshold of 5% was used for the analyses.  

Ethical Statement 

The Research Ethics Committee of Federal University of Minas Gerais approved this project 

(opinion no. ETIC 253/06 – extension 01/08). Adolescents participated voluntarily, and all 

information was considered confidential. Two informed consent forms were used, which were 

signed by the parents or guardians and the adolescent. 

 

RESULTS   

Of the 1,042 adolescents examined, 58.2% were 14 to 17 years old, and 52.7% were male. The 

overall prevalence of poor SRH was 11.2% (95% CIs = 8.7-13.6), and the data showed that SRH 

decreases with age, from 7.6% among 11- to 13-year-olds to 13.7% among 14- to 17-year-olds (p 

= 0.02; Figure 1). SRH did not significantly differ by gender (p = 0.28) or income (p = 0.12). 

According to Figure 1, however, worse rates were observed as age increased, and the greatest 

increase (approximately 10%) occurred among girls (from 6.9% among 11- to 13-year-olds to 

16.9% among 14- to 17-year-olds). Conversely, rates increased less than 3% among boys (from 

8.3% among 11- to 13-year-olds to 11% among 14- to 17-year-olds). These rates were not 

significantly associated with family income, even when the data were stratified by age and gender 

(data not shown). 
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Tables 1 and 2 show the results of the bivariate analyses for each age stratum. Among 11- to 13-

year-olds, infrequent conversations with parents, not liking school, attendance in public school, 

and having low psychological well-being were associated with poor SRH. Among 14- to 17-year-

olds, living in blended families, having arguments in the family, having poor peer relationships 

(i.e., does not consider friends as nice and helpful), consuming fruits fewer than 5 times/week, 

being physically inactive, having low psychological well-being and negative levels of life 

satisfaction, and being underweight or overweight (as measured by BMI) were associated with 

the poor SRH. All comparisons were made with regard to their reference groups. 

Table 3 shows the results of the multivariate model. Only infrequent conversation with parents 

(OR = 3.4; 95% CIs = 1.1-11.2) was associated with poor SRH among 11- to 13-year-olds. 

Among 14- to 17-year-olds, the following characteristics remained significantly associated with 

poor SRH after fitting the final model: blended family structure (OR = 2.82; 95% CIs = 1.23-

6.51); many arguments in the family (OR = 8.21; 95% CIs = 3.27-20.58), low fruit consumption 

(OR = 2.44; 95% CIs = 1.25-4.75), underweight status (OR = 6.74; 95% CIs = 1.79-25.45), 

overweight status (OR = 2.68; 95% CIs = 1.26-5.83), and life dissatisfaction (OR = 2.85; 95% 

CIs = 1.39-5.83). Although gender was not significantly associated with poor SRH for either age 

strata, it was maintained in both final models as a control variable. 

Importantly, the association between certain variables (e.g., many arguments in the family and 

underweight status) and poor SRH exhibited ORs with large CIs due to the small sample sizes of 

these categories. This finding indicates that these results should be interpreted with caution.  

DISCUSSION 

We aimed to determine the prevalence of poor SRH within two age groups of adolescence using 

a household survey. We found that 11% of adolescents perceived their health as poor, and this 

perception deteriorated with age among males and females. However, this decrease in SRH was 

more pronounced (and significant) among girls. Family environments characterized by weak 

social ties (i.e., lack of warmth or fragile relationships) were the only quality associated with 

negative health assessments among younger adolescents. Among older adolescents, however, 

domains related to lifestyle as well as psychological and physical health were associated with 

poor SRH.  



50 

 

A comparison of our results with previous studies conducted among Brazilian adolescents shows 

that the current prevalence of poor SRH was lower than the 15.8% observed among 2,859 

students aged between 14 and 19 years in João Pessoa, Paraíba (PB)15 and the 14.4% identified 

among 5,028 students aged between 15 and 19 years in Santa Catarina16. Furthermore, the data 

from the 2009-2010 Health Behavior in School-aged Children (HBSC) study conducted across 

43 countries of Europe and North America are particularly relevant; they revealed that 11%, 

15%, and 18% of 11-year-olds, 13-year-olds, and 15-year-olds had poor SRH, respectively30.  

The between-study differences in the prevalence of poor SRH might be due to the absence of an 

international standard for response options, the way in which the SRH measure is categorized, the 

location where the adolescent completes the questionnaire (i.e., home or school environments), 

the way in which the questionnaire is completed (i.e., self-completed or via face-to-face 

interview), the source of information (i.e., randomly selected individuals or third parties), and 

differences in the placement of the question within the survey as well as aspects of study design 

and model fit31.  

Nonetheless, the dissimilarities could be also considered due to the age groups studied, as 

confirmed in the literature; namely, the prevalence of poor SRH increases with age. Though, the 

proportion of 11- to 13-year-old males with poor health perceptions (8.3%) was greater than that 

of their female counterparts (6.9%), among 14- to 17-year-olds, the opposite pattern occurs. 

These findings may have support by what has been observed in studies of adults, where the 

prevalence of poor SRH is significantly greater among females3,32 than males. Adolescent girls 

may become increasingly preoccupied with their health as they age, with similar health 

perception patterns as adult women, perhaps beginning at 14 to 17 years old.  

Regarding the determinants of poor SRH, importantly, family characteristics were associated 

with adolescents’ self-perceptions of health and well-being regardless of age. This finding 

suggests that family support and relationships are essential throughout adolescence. According to 

Vilhjalmsson (1994), parental social support is more important for SRH than other types of 

support because of the various effects that parents exert on the health-related behaviors of their 

adolescent offspring33. 
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Among 11- to 13-year-olds, SRH was only associated with family support, whereas SRH was 

associated with broader constructs involving social support, lifestyle, psychological health, and 

anthropometry among older adolescents. This finding suggests that, with maturation (as defined 

by age, in the present study), adolescents are no longer shaped exclusively by parental 

relationships; rather, more complex issues such as lifestyle and life satisfaction gain importance. 

The increase in problems that young people face as well as the change in the way that they 

perceive themselves and their health statuses might enlighten this finding34.  

The low weekly frequency of conversations between parents and their adolescents was the only 

variable that was associated with the poor SRH of the youngest adolescents; this result 

emphasizes the importance of parental support during that stage of adolescence. In turn, this 

support permeates various aspects of the parent-child relationship and predicts the self-esteem, 

depression, and health behaviors of adolescents35. Wickrama et al.36 observed that adolescents 

who report lower levels of parental support also report more health problems as they age and that 

a warm family environment creates a positive life context, thereby resulting in an increase in life 

satisfaction and fewer complaints among adolescents. Adolescents need the most guidance and 

understanding from their parents during this stage of development37. This guidance should stress 

the importance of parent-child dialogue during adolescence, even though adolescents often try to 

close themselves off in their own “world”10,37.  

Family support also determined the negative health perceptions of 14- to 17-year-olds. However, 

other family environment constructs such as family structure and frequency of arguments were 

associated with SRH among this age group. Fourteen- to 17-year-olds living in blended families 

were approximately three times more likely to have a poor SRH than those living in nuclear 

families. These findings match those of international studies showing that adolescents who live in 

single-parent and blended families have poor SRH7,35,38. However, some authors have argued that 

this effect is not direct, and it is most likely mediated by the quality of the family’s interactions 

and their financial situation35. According to Heard35, the influence of family structure on 

adolescents might be explained by the parent-adolescent relationship because this bond is 

weakened in single-parent families. Hence, family cohesion might be lower in blended families 

as well.  
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The presence of family conflict was another strong factor associated to low SRH. Although with 

large confidence intervals, older adolescents who report that many arguments occur in their 

domestic environment were 8.2 times more likely to perceive their health as worse than those 

who did not report arguments in the family. According to Herrenkohl et al. (2009), family conflict 

can lead to depressive symptoms and stressful events in adulthood; moreover, this situation tends 

to increase with age among 14- to 18-year-olds39.  

With regard to the lifestyle domain, 14- to 17-year-olds who reported consuming fruit less than 

five times a week were 2.4 times more likely to display poor SRH than those who consumed 

more fruit per week. This finding suggests the importance of healthy eating habits for the health 

perceptions of this age group. We did not find previous studies that evaluated this factor related 

to SRH among adolescents, which reinforces the need for broader studies that evaluate the health 

perception of adolescents.  

Psychological health was only associated with SRH among 14- to 17-year-olds: those who had 

less life satisfaction had poor SRH. The importance of psychological well-being with regard to 

the SRH of adolescents has been observed by studies that have addressed subjective health 

assessment using single-item measures6,34,38. 

With regard to BMI, both 14- to 17-year-olds who were underweight and those who were 

overweight had low SRH. Some studies of adolescents have found an association between excess 

weight and poor SRH8,15,40. The study conducted with 14- to 19-year-old students from João 

Pessoa showed that overweight adolescents were three times more likely to perceive their health 

in a negative way than those who were not overweight15. According to these authors, older 

adolescents perceive the negative implications to their health caused by their overweight or obese 

statuses. The media emphasizes the importance of body weight, and adolescents adopt socially 

determined “standards” that reinforce the adverse effects to their health caused by excess weight 

that might decrease SRH among adolescents15.  

In summary, under and overweigh as measured by BMI, a low consumption of fruits, and life 

dissatisfaction significantly predicted low SRH among 14- to 17-year-olds. All these findings 

suggest that concerns that are usually perceived as belonging to the adult world may also affect 

older adolescents.  



53 

 

Certain limitations of the present study must be considered, including its cross-sectional nature 

that does not allow us to establish causality. Also, researching SRH poses difficulties because of 

the need for extensive information that enables researchers to control for potential confounds41,2. 

Although the present study included information regarding different aspects of adolescent health 

and its determinants, it did not investigate reported morbidity and only objectively measured the 

weights and heights of participants. Thus, a more in-depth analysis regarding the physical health 

dimensions of SRH was limited.   

The location where adolescents complete the questionnaire might influence their responses, 

thereby leading to the omission of certain behaviors at risk for social judgment and criticism or 

the exaggeration of certain answers to please the interviewer (i.e., the “social desirability bias”)42. 

The self-administered questionnaire was designed in order to minimize these possibilities while 

trying to ensure the privacy of the adolescents in their home environments. We also sought to 

facilitate the administration of the instrument and minimize interviewer interference during data 

collection. However, adolescents might have difficulties interpreting and understanding the 

questions, thereby leading to some inadequate questionnaire completion.  

The data from the present study referred to the two out nine sanitary districts of the city thus may 

not represent the entire population of Belo Horizonte. A previous study14 showed that some of the 

data collected in the “Health in Beagá” Study are similar to those collected by the National 

Adolescent School-based Health Survey (Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar; PeNSE)22 

conducted among students from Belo Horizonte during the same year by the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; IBGE), which suggests 

that these data have external validity.  

Importantly, several strategies were used to avoid bias during data collection, such as previous 

and exhaustive tests of the instruments, the adoption of standardized procedures and equipments, 

the extensive training of field personnel, and various attempts to raise community awareness to 

encourage study participation. Thus, the quality of information and the internal validity of the 

study are guaranteed.  

Epidemiological studies providing information on the SRH of adolescents and its possible 

determinants at a population-based level are relatively scarce in the literature2,3,4,5,9. The age 
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differences observed herein with regard to health perception indicate the need to develop 

differentiated interventions based on participant age to promote the health and well-being of 

youths. In addition, the results suggest that the balance between programs that aim to improve the 

physical and psychosocial health of adolescents must be considered, as does the need to ensure 

that policies are supported by action plans based on a detailed knowledge of the maturation 

processes of adolescents30.  

In summary, the current research revealed that adolescents SRH might be influenced by issues 

that extend beyond physical health. Furthermore, family social support strongly predicts SRH 

throughout adolescence, indicating the importance of the family during this developmental stage. 

Parental support might improve the SRH of youths33, and the family retains its significance 

because it continues to play a central role throughout the development of its adolescent members, 

with individual functions at each step37.  

For these reasons, it becomes imperative to invest in orientation programs that provide parents 

with tools to deal more adequately with their adolescent children. In addition, an understanding 

of the single-item SRH measure that is often used in surveys is essential for its use in 

epidemiological studies and serves as a basis for public policies aimed at adolescent well-being. 
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Figure 1. The prevalence of poor self-rated health among adolescents by gender and 
age; Belo Horizonte, 2008-2009 
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Table 1.  Adolescent self-rated health by sociodemographic characteristics, social support, and age 
group; Belo Horizonte, 2008-2009 

Characteristics 
11 to 13 years 14 to 17 years 

Good* Poor** P-value# Good*  Poor** P-value# 
% %  % %  

SOCIODEMOGRAPHICS       

Gender       
       Female 
       Male 

48.79 
51.21 

43.86 
56.14 

0.67 44.77 
55.23 

57.52 
42.48 

0.09 

Monthly family income 
    < 5 MW 

 
82.97 

 
88.37 

 
0.47 

 
70.22 

 
80.76 

 
0.09 

    > 5 MW 17.03 11.63  29.78 19.24  
SOCIAL SUPPORT       
Family structure       
   Nuclear 57.94 59.03 0.92 71.08 57.40 0.01 
   Blended 13.56 10.18  9.94 24.12  
   Single-parent 28.50 30.79  18.98 18.48  
Arguments in the family       
   No arguments 39.12 14.37 0.09 28.99 13.44 < 0.0001 
   Few arguments 56.16 76.56  61.92 50.45  
   Many arguments 4.72 9.01  9.09 36.12  
Meals with parents 2 times/week       
   Yes 86.18 84.23 0.78 81.59 74.66 0.24 
   No 13.82 15.77  18.41 25.34  
Conversation with parents       
   Sometimes or always 86.80 65.17 0.02 85.45 79.68 0.31 
   Rarely or never 13.20 34.83  14.55 20.32  
Interest in the school life of the adolescent    
   Father, mother, or both  85.01 82.12 0.19 79.64 73.77 0.46 
   Another family member 11.44 8.07  11.73 12.67  
   No one shows interest 3.54 9.81  8.64 13.56  
Relationship with parents       
   Good 91.60 77.94 0.08 93.73 83.09  
   Bad 8.40 22.06  6.27 16.91  
Behind in school       
   No 74.25 64.00 0.43 59.59 48.88  
   Yes 25.75 36.00  40.41 51.12 0.15 

Likes school       

   Yes 95.57 79.29 0.004 85.38 81.35  
   No 4.43 20.71  14.62 18.65 0.46 

Type of school       

   Private 12.80 1.56 0.01 16.09 20.65  
   Public 87.20 98.44  83.91 79.35 0.41 
Considers friends as “nice and 
helpful” 

  
 

   

    Yes 90.74 85.47 0.56 95.40 88.93 0.04 
    No 9.26 14.53  4.60 11.07  
Feels unsafe walking in the neighborhood    
    No 51.52 69.57 0.10 54.88 44.74 0.13 
    Yes 48.48 30.43  45.12 55.26  
MW: minimum wage 
* Very good and good SRH;  
** Fair, poor, and very poor SRH; 
  #P-value obtained through Pearson's chi-square test 
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Table 2. Adolescent self-rated health by lifestyle, psychological health, anthropometry, and age 
group; Belo Horizonte, 2008-2009 
 

Characteristics 

11 to 13 years 14 to 17 years 

Good* Poor** P-value# Good* Poor** P-value# 

% %  % %  
LIFESTYLE     
Consumes fruit 5 times or more times/week       
   Yes 39.61 22.87 0.17 35.02 17.14 0.002 
   No 60.39 77.13  64.98 82.86  
Breakfast        
   Every day 65.69 72.20 0.49 63.66 59.52 0.53 
   Sometimes, rarely, or never 34.31 27.80  36.34 40.48  
Physical activity       
   Active 63.39 51.91 0.07 26.55 17.13 0.06 
 Insufficiently active  33.70 35.13  57.77 56.00  

   Inactive 2.90 12.96  15.69 26.87  
Watches television       
    < 1 hour/day or not at all 23.86 30.33 0.81 29.28 19.21 0.20 
    2 hours/day 15.75 14.21  16.22 14.63  
    > 3 hours/day 60.39 55.46  54.50 66.15  
Plays video games or uses the computer       
    < 1 hour/day or not at all 57.91 52.33 0.90 49.01 60.18 0.10 
    2 hours/day 16.76 19.31  14.08 5.75  
    > 3 hours/day 25.33 28.36  36.91 34.07  
PSYCHOLOGICAL HEALTH     

Psychological well-being       

    Very high 
    High 
    Low 

43.88 
27.27 
28.85 

20.91 
19.66 
59.44 

0.04 
29.64 
32.22 
38.14 

12.89 
23.56 
63.56 

 
0.0009 

Life satisfaction        
    Positive 89.45 90.10 0.90 88.59 69.72 0.0001 
    Negative 10.55 9.90  11.41 30.28  

ANTHROPOMETRY     
Body mass index     

   Underweight 5.23 8.29 0.27 3.01 10.13 0.004 
   Normal weight 72.63 54.13  79.26 59.34  
   Overweight 22.15 37.58  17.73 30.53  

* Very good and good SRH;  
** Fair, poor, and very poor SRH; 
  #P-value obtained through Pearson's chi-square test 
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Table 3. Multivariate logistic regression for poor self-rated health among adolescents; Belo 
Horizonte, 2008-2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The variables included in the model were those whose p-value was less than 0.20 in the 
bivariate analysis (see Tables 1 and 2). 
*Hosmer-Lemeshow test (goodness-of-fit of the model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Characteristics 
Age group 

11 to 13 years (n = 433) 14 to 17 years (n = 588) 
OR (CIs) OR (CIs) 

Gender 
    Male 
    Female 

 
1.0 

1.05 (0.38-2.92) 

 
1.0 

0.60 (0.31-1.17) 
Social support   
Family structure 
    Traditional 
    Blended 
    Single-parent 

 
- 
 

 
1.0 

2.82 (1.23-6.51) 
1.34 (0.63-2.88) 

Arguments in the family 
     No arguments 
     Some arguments 
     Many arguments 

- 

 
1.0 

1.94 (0.83-4.50) 
8.21 (3.27-20.58) 

Conversation with parents 
     Occasionally or always 
     Rarely or never  

 
1.0 

3.49 (1.15-10.68) 
- 

Lifestyle   
Consumes fruit 
     ≥ 5 times/week 
     < 5 times/week  

- 
 

1.0 
2.44 (1.25-4.75) 

Psychological health   
Life satisfaction  
     Positive 
     Negative 

- 
 

1.0 
2.85 (1.39-5.83) 

Anthropometry   
BMI 
     Normal weight       
     Underweight 
     Overweight 

- 

 
1.0 

6.74 (1.79-25.45) 
2.68 (1.26-5.73) 

P-value* 0.6248 0.4672 
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RESUMO  

Este estudo avalia a prevalência de autoavaliação da saúde (AAS) ruim e investiga sua 

associação com características individuais e da percepção do ambiente em indivíduos com e 

sem o relato de morbidades. Inquérito domiciliar com 4.048 adultos de dois distritos de 

Belo Horizonte. Realizou-se análise de regressão de Poisson com variância robusta 

estratificada pela presença de morbidade referida. Prevalência de AAS ruim igual a 29,9%, 

sendo 42,6% nos indivíduos com morbidade referida e 13,1% nos adultos sem morbidade 

referida. Todos domínios avaliados foram associados à AAS nos indivíduos com 

morbidade referida. No grupo sem morbidade referida, associaram-se a AAS: ambiente 

social, sociodemográfico, estilos de vida e saúde psicológica. Problemas percebidos no 

ambiente de moradia se associaram à AAS ruim em ambos os grupos, mesmo após 

ajustamento hierarquizado. Os resultados sugerem a importância da investigação da AAS 

de forma estratificada pela presença e ausência de morbidades referidas e reforçam a 

necessidade da inclusão de variáveis do ambiente físico e social dos indivíduos.   

 

Palavras chaves: Saúde Urbana; Autoavaliação; Morbidade; Condições Sociais; Nível de 

Saúde;
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ABSTRACT 

This study assesses the prevalence of poor self-rated health (SRH) and investigates its  

association with individual and environment characteristics in adults with and without 

reported morbidity. Household survey assessed 4,048 adults in two districts of Belo 

Horizonte. We used Poisson regression with robust variance stratified by the presence of 

morbidity. Prevalence of poor SRH was 29.9%; 42.6% in those with morbidity and 13.1% 

among the group without morbidity. All domains assessed were associated with aspirin in 

subjects with morbidity. In the group without morbidity, were associated with aspirin: the 

social environment, socio-demographic, lifestyle and psychological health. Perceived 

problems in environment were associated with poor SRH in both groups, even after 

adjustment hierarchical. The results suggest the importance of investigating the SRH 

stratified by the morbidity and reinforce the need for inclusion of variables of variables that 

characterize environment. 

Keywords: Urban Health; Self-Assessment; Morbidity; Social Conditions; Health Status 
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RESUMEN 

Este estudio evalúa la prevalencia de peor autopercepción de salud (AAS) e investiga su 

relación con las características individuales y del ambiente en adultos con y sin morbilidad. 

Encuesta de hogares con 4.048 adultos de dos distritos de Belo Horizonte. Se utilizó la 

regresión de Poisson con varianza robusta estratificado por la presencia de morbilidad. La 

prevalencia de peor AAS fue 29,9%; en aquellos con morbilidad fue 42,6%; en el estrato 

sin morbilidad fue 13,1%. Todos los dominios evaluados se asociaron con la aspirina en 

pacientes con morbilidad. En el grupo sin la morbilidad, se asociaron con la AAS: el 

entorno social, socio-demográficos, estilo de vida y la salud psicológica. Problemas que se 

observan en el entorno del hogar se asociaron con malas AAS en ambos grupos, incluso 

después jerárquica ajuste. Este estudio sugiere la importancia del análisis de los factores 

asociados con la AAS estratificados por morbidades y refuerza la necesidad de la inclusión 

de variables que caracterizan el ambiente.  

 

Salud Urbana, Autoevaluación; Morbidad; Condiciones Sociales; Estado de Salud; 

Encuestas Epidemiológicas 
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INTRODUÇÃO 

A autoavaliação da saúde (AAS) tem recebido atenção crescente na literatura internacional, 

pois centra-se na avaliação do estado de saúde e está relacionada ao bem-estar da população 

e à satisfação com a vida1.  

Muitos estudos têm buscado compreender o significado da AAS, não só pela robustez dessa 

medida, mas também pela possibilidade de ser usada em grandes inquéritos populacionais. 

A AAS caracteriza-se como uma medida de saúde válida, confiável, forte preditora de 

morbidade, mortalidade e de utilização de serviços de saúde2,3, além de valiosa fonte de 

dados sobre o estado da saúde da população4. Além disso, é uma medida simples, barata, 

fácil de administrar em inquéritos de saúde2, inclusive em diferentes populações5,6,7.  

Os fatores individuais que podem influenciar a classificação de saúde dos indivíduos têm 

sido extensivamente pesquisados1. As evidências sugerem que a AAS é um construto 

multidimensional composto por vários domínios, abrangendo: sociodemográfico, estilos de 

vida, saúde psicológica e saúde física2,8, mas que pode diferir segundo idade e sexo dos 

indivíduos pesquisados2,4,8-10.  

Na maioria dos estudos populacionais, a saúde física tende a ser o principal determinante da 

AAS2,5. Entretanto, poucos trabalhos têm sido direcionados a estudar a diferença entre os 

fatores associados à AAS na presença e ausência de morbidades2,5,11,12. Esta perspectiva 

torna-se relevante quando avalia-se a alta prevalência de morbidades referidas em estudos 

populacionais13.    

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD) de 2003, 40% da 

população brasileira com 18 anos ou mais referiram ter pelo menos uma doença crônica 

entre as 12 que foram investigadas13. A Pesquisa de Dimensão Social das Desigualdades 

(PDSD) realizada em 2008 com 12.324 indivíduos com 20 anos ou mais, onde foi 

investigada a presença de comorbidade referida baseado em lista composta por 16 doenças, 

63,3% dos participantes relatavam apresentar uma ou mais doenças1.  
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Outro aspecto relevante no entendimento dos possíveis fatores subjacentes à AAS vai além 

daqueles individuais, estendendo-se às dimensões do ambiente físico e social. Número 

crescente de estudos incorporam as características do ambiente como determinantes da 

AAS, apesar de em menor quantidade e intensidade, quando comparados aqueles 

contemplando as características individuais14. Dois pilares da saúde urbana auxiliam no 

entendimento da influência do ambiente na AAS, são eles: o papel do ambiente físico e 

social como modelador da saúde das pessoas e a necessidade de aferir os fenômenos tendo 

como objeto as desigualdades injustas e evitáveis do ambiente e em saúde15.  

Diante do acima exposto, o objetivo do presente artigo é avaliar a prevalência de AAS ruim 

entre adultos residentes em um centro urbano e investigar a associação entre AAS e as 

características individuais e da percepção do ambiente em indivíduos com e sem o relato de 

morbidades.  

MÉTODOS 

Os dados foram obtidos do Estudo “Saúde em Beagá”, inquérito domiciliar de base 

populacional conduzido pelo Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte entre 2008 

e 2009, em dois dos nove distritos sanitários (Barreiro e Oeste) de Belo Horizonte (BH). 

Estes foram escolhidos devido à logística da pesquisa de campo e por possuírem 

heterogeneidade interna em relação a diversos indicadores demográficos, socioeconômicos 

e de saúde. Maiores detalhes do inquérito são encontrados em trabalhos anteriores16,17. 

Amostra  

Realizou-se amostragem estratificada por conglomerados em três estágios: setor censitário; 

domicílio; e, dentro do domicílio, um residente adulto (> 18 anos de idade) e um 

adolescente de 11 a 17 anos. A taxa de participação foi de 80%, resultando em 4.048 

entrevistas com adultos (> 18 anos) e 1.042 adolescentes com 11 a 17 anos. Os adultos, 

foco deste estudo, foram entrevistados face a face e tiveram medidas antropométricas de 

peso e altura aferidas.  
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Instrumentos de coleta de dados  

O estudo Saúde em Beagá utilizou questionário padronizado e elaborado especificamente para 

este estudo, com questões clássicas aos estudos epidemiológicos nacionais e internacionais. 

Todos os instrumentos foram pré-codificados e pré-testados em estudo piloto. Os dados 

foram coletados por meio de entrevista face a face tendo duração de aproximadamente 40 

minutos. Também foram feitas medidas antropométricas: peso por meio de balança digital 

portátil, altura por meio de um estadiômetro e de circunferência da cintura realizada com o 

auxílio de fita métrica inelástica. 

Variável resposta 

A variável resposta foi a autoavaliação de saúde medida pela pergunta “De maneira geral 

o(a) Senhor(a) diria que sua saúde está: muito boa, boa, razoável, ruim ou muito ruim?”. As 

respostas foram dicotomizadas em AAS ruim (razoável, ruim, muito ruim) e AAS boa 

(muito boa, boa).  

Variável de estratificação  

A morbidade referida tem sido considerada uma medida aproximada das informações 

obtidas por meio de exames clínicos, e apresenta boa concordância quando comparada com 

registros médicos ou exames clínicos, especialmente para algumas patologias selecionadas, 

como as doenças cardiovasculares e o diabetes mellitus12. No presente estudo, como 

variável de estratificação, utilizou-se a morbidade referida, aferida pela seguinte pergunta: 

“Alguma vez, um médico ou outro profissional de saúde disse que o(a) sr.(a) tem alguma 

dessas doenças listadas abaixo: hipertensão arterial, colesterol alto, diabetes, asma, artrite, 

artrose, reumatismo, osteoporose, doença renal crônica, depressão, enxaqueca, epilepsia, 

tuberculose, câncer, doença do coração, doença pulmonar, doença digestiva crônica 

(úlcera/gastrite), doença mental?” Os indivíduos foram agregados em dois estratos COM 

MORBIDADE (relato de pelo menos 1 doença) e SEM MORBIDADE (ausência de 

doença).  
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Variáveis explicativas  

As variáveis explicativas foram dividas em cinco blocos de acordo com o modelo proposto 

e adaptado de Cremonese (2010)18 para a AAS (Figura 1). Cabe destacar que foi testada a 

colinearidade entre as variáveis para se definir quais permaneceriam nos modelos.  

Para o primeiro bloco, mais distal, denominado Ambiente Físico e Social, foram 

consideradas as variáveis de percepção da vizinhança.  

Disponibilidade de alimentos, fácil caminhar na vizinhança, ruído e sentimento de 

pertencimento à vizinhança foram obtidas pelas perguntas, respectivamente: “Na sua 

vizinhança têm locais para comprar alimentos a uma distância que se possa ir a pé?” (sim/ 

não); “É fácil caminhar de um lugar para o outro?” (sim/ não) e “O ruído/barulho te 

incomoda?” (sim/ não); e “O senhor se sente parte da sua vizinhança?” (sim/ não). 

A avaliação de serviços públicos na vizinhança foi obtida a partir da soma das respostas às 

perguntas: “Na sua vizinhança, como o senhor avalia: iluminação das ruas; manutenção das 

ruas e calçadas; locais públicos de esporte e lazer; equipamentos coletivos como guaritas, 

orelhões, lixeiras e passarelas; transportes coletivos (ônibus, metrô); facilidade de obter 

alimentos de boa qualidade/frescos/etc; policiamento (a pé, viatura, moto, cavalo); trânsito; 

qualidade do ar.” As opções de respostas foram pontuadas de 1 a 4 (muito bom a muito 

ruim) e a soma dos itens foi classificada segundo a mediana (< 21 – Bom;  ≥21 – Ruim).  

A vizinhança agradável foi avaliada pelas perguntas: “A sua vizinhança: É um lugar 

agradável para jovens e adolescentes? É um lugar agradável para crianças? Tem árvores 

que deixam o ambiente agradável?” A desordem social aferida pelas questões “Na sua 

vizinhança existe: Prédios, casas ou galpões abandonados? Lixo ou entulho nas ruas e 

passeios públicos? Lotes vagos cheios de lixo e entulho ou com mato alto? Pessoas ou 

locais na vizinhança onde se costuma ouvir música alta, pessoas discutindo alto ou dando 

festas até tarde da noite? Pessoas que andam armadas (sem ser policiais)? Barulho de 

tiros?”. A confiança nos vizinhos pelos quesitos: “Em sua vizinhança, tem pessoas em que 

o(a) senhor(a) confia em: Deixar as chaves da sua casa, caso precise? Emprestar coisas? 

Deixar alguém da sua família em caso de emergência?” A união dos vizinhos pelas 
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perguntas: “As pessoas da sua vizinhança se uniriam para: Interferir em conflitos ou 

problemas com outras vizinhanças; Melhorar a segurança da vizinhança; Evitar o uso de 

drogas em locais públicos; Evitar o depósito de lixo na vizinhança; Reivindicar as 

autoridades melhores serviços de saúde; Melhorar o visual da vizinhança; Reivindicar às 

autoridades melhores escolas”. E segurança pelas perguntas: “O senhor se sente seguro 

andando durante o dia? O senhor se sente seguro andando durante a noite?” A 

categorização dos escores vizinhança agradável, desordem social, confiança nos vizinhos, 

união dos vizinhos e segurança foi obtida pela soma das perguntas que compunham cada 

variável, categorizadas em “sim” quando os indivíduos respondiam sim para pelo menos 

um item, e em “não” quando respondiam não para todas as perguntas. 

Convívio Social foi avaliado pelas perguntas: “Com que frequência o senhor frequenta: 

bares, botecos, boates ou casa de show; festas populares ou de rua; clubes ou associações 

recreativas; campo de futebol; cinema; shopping; teatro; parque/praça; grupo de 

dança/cultural/esporte”. Foi realizada análise de componentes principais para reduzir o 

número de variáveis. O escore da primeira componente foi dividido em tercis e classificado 

como convívio social baixo, médio e alto. 

No segundo bloco, incluiram-se variáveis do domínio Sociodemográfico: sexo, faixa 

etária, escolaridade (em anos de estudo) e trabalho (se trabalha ou trabalhou na vida).  

As variáveis do domínio Estilo de Vida compuseram o terceiro bloco e incluíram: 

consumo de frutas/verduras/legumes (FVL), prática de atividade física no lazer, consumo 

de tabaco e bebida alcóolica. 

A prática de atividade física no lazer foi mensurada pelo Questionário Internacional de 

Atividade Física (IPAQ) versão longa e o cálculo do escore semanal de atividades físicas 

no lazer19. Foram considerados inativos aqueles indivíduos com escore inferior a 150 

minutos/semana; e ativos aqueles com escore igual ou superior a 150 minutos/semana19.  

O quarto bloco foi composto pelas variáveis do domínio Saúde Psicológica: satisfação com 

a vida e bem-estar psicológico. A “Escala de Satisfação com a Vida” desenvolvida por 

Cantril em 196720 consiste em escala ascendente de 1 a 10, representada esquematicamente 



 

73 

 

por uma escada, na qual o menor valor representa a pior vida e o maior valor, a melhor 

vida. O indivíduo escolhia em qual degrau se encontrava no dia da entrevista. Adotou-se 

como ponto de corte a mediana dos degraus escolhidos e as respostas foram categorizadas 

em negativo/insatisfeito (degraus 1 a 5) e positivo/satisfeito (degraus 6 a 10).  

Para avaliação do bem-estar psicológico, utilizou-se a “Escala de Faces” desenvolvida por 

Andrews em 197620, um instrumento esquemático composto por sete faces, o qual se refere 

ao estado de humor predominante nas últimas duas semanas à entrevista. Optou-se por 

categorizar as respostas em bem-estar psicológico (figuras 1 a 4) e mal-estar psicológico 

(figuras 5 a 7), de acordo com estudo anterior21. 

E, por fim, foram incluídas as variáveis do domínio Antropometria e Uso de Serviços de 

Saúde, mais proximal: Índice de Massa Corporal (IMC) e uso de serviços de saúde 

(Procurou algum serviço de saúde nos últimos 30 dias?). A classificação do IMC para 

adultos (18 a 59 anos) baseou-se nas recomendações da OMS (2000)22: baixo peso 

(IMC<18,5); normal (IMC: 18,5-24,99); sobrepeso (IMC:25,0-29,99); obeso (IMC>29,99). 

Entre os idosos, adotaram-se pontos de corte propostos por Lipschtz (1994)23: baixo-peso 

(IMC<22); eutrófico (IMC:22-27,99); sobrepeso (IMC:27,99-31,99); obeso (IMC>31,99). 

Análise estatística 

Foram realizadas análises descritivas, por meio de distribuições de frequências, médias, 

medianas e desvio-padrão (DP). Para verificar a associação entre AAS e as variáveis 

explicativas utilizou-se a regressão de Poisson com variância robusta, que estima melhor as 

razões de prevalência (RP) para desfechos muito freqüentes24, nas análises bivariadas e 

múltiplas, considerando os estratos com e sem doenças autorrelatadas. As variáveis 

explicativas que apresentaram valor-p inferior a 0,20 na análise bivariada foram 

selecionadas para a análise múltipla.  

Nesta análise foi adotada entrada hierárquica das variáveis em blocos25, com a introdução 

dos blocos mais distais até o mais proximal conforme modelo teórico (Figura 1), seguindo a 

ordem: ambiente físico e social, sociodemográfico, estilos de vida, saúde psicológica, 

antropometria e uso de serviços de saúde. A ordem de entrada dos blocos de variáveis se 
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baseou no modelo teórico utilizado por Cremonese et al, 201026. Com a entrada de cada 

bloco de variáveis, tinha-se um novo modelo de análise. A comparação entre modelos foi 

feita pelo critério de Akaike (AIC).  

As análises incorporaram os fatores de ponderação, que consideram os efeitos do desenho 

da amostra por meio do comando SVY do software STATA 12.0. Considerou-se o nível de 

significância de 5% e intervalos de confiança de 95% (IC95%). 

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal de Minas 

Gerais, nº ETIC 253/06. Todos os participantes do estudo, após ampla explicação e 

esclarecimentos de dúvidas, concordaram em participar do inquérito e assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes da entrevista.  

RESULTADOS 

A prevalência de AAS ruim na amostra estudada foi de 29,9% (IC95%: 28,0-31,9%), sendo 

que a prevalência de AAS ruim no estrato com morbidade referida foi de 42,6% (IC95%: 

40,2-45,0%) e no estrato sem morbidade referida foi de 13,1% (IC95%:10,9-15,3%). 

Aproximadamente 57% dos entrevistados relataram apresentar uma ou mais doenças, e à 

medida que o número de morbidades referidas aumentava, pior a AAS (1 doença - RP: 2,4 

e IC95%:1,65-2,53; 2 doenças - RP: 3,16 e IC95%:2,61-3,82; 3 doenças ou mais - RP: 4,94 

e IC95%:4,13-5,90). A população do estudo foi composta, em sua maioria por mulheres 

(53,1%) e indivíduos com idade entre 25 a 59 anos (68,8%), sendo a média de idade de 

44,9 anos (DP=16,83). Quanto à escolaridade, 40,8% possuíam oito ou menos anos de 

estudo. O aumento da prevalência de AAS ruim foi observado com o aumento da idade, 

independente do sexo (p<0,001). Entretanto, comparando homens e mulheres, diferenças 

significativas só foram encontradas na faixa etária de 25 a 59 anos (p=0,009).  

O grupo sem morbidade referida possuía média de idade de 36 anos (DP:13,46) e mediana 

de 33,5 anos; 31,3% relatavam oito ou menos anos de escolaridade e 72,8% ter trabalhado 

na vida. Entre aqueles com morbidade referida, a média e a mediana da idade foram de 49,0 

anos (DP:16,92), e 47,9% possuíam oito anos ou menos de escolaridade e 58.4% 

trabalharam alguma vez na vida. 
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Os resultados das análises bivariada e multivariada da AAS ruim são apresentados de 

acordo com a análise estratificada para indivíduos com e sem relato de comorbidade 

referida.  

Estrato com uma ou mais morbidade referida  

Em relação às variáveis sociodemográficas, observou-se pior percepção de saúde com o 

aumento da idade e redução da escolaridade. Trabalhar ou ter trabalhado revelou-se como 

um fator de proteção para AAS ruim. Nos demais domínios relacionados às características 

individuais (estilos de vida, saúde psicológica, antropometria e uso de serviços de saúde), 

todas as variáveis se associaram a pior AAS (Tabela 1). 

Quanto ao ambiente físico e social, percepção de ambiente desagradável, não confiar nos 

vizinhos, não se sentir parte da vizinhança e baixo convívio social foram características 

associadas à AAS ruim entre aqueles que relatam ter uma ou mais doenças (Tabela 2).  

Na análise multivariada hierárquica (Tabela 3), o ambiente físico e social e AAS ruim 

mantiveram-se associados. Indivíduos com AAS ruim perceberam sua vizinhança 

desagradável, possuiam baixo convívio social e não confiavam nos vizinhos, quando 

comparados aos seus homólogos (modelo 1). 

No modelo 2, AAS ruim associou-se à idade, escolaridade e relato de ter trabalhado na 

vida. No modelo 3, todas as variáveis do bloco estilos de vida associaram-se à AAS ruim. 

No modelo 4, estar insatisfeito com a vida e apresentar mal-estar psicológico foram 

variáveis significativamente associadas à AAS ruim, bem como a  inclusão das variáveis 

mais proximais, excesso de peso e uso do serviço de saúde (modelo 5).  

Neste estrato, mesmo de forma hierarquizada, a percepção de vizinhança desagradável 

manteve-se associada à AAS ruim no modelo 5. Também vale ressaltar que o modelo 

multivariado para os indivíduos com morbidade referida foi similar ao da população total 

quanto aos diversos níveis hierárquicos analisados (dados não apresentados). 
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Estrato sem morbidade referida 

Observou-se relação direta da AAS ruim e idade e inversa com a escolaridade (Tabela 1) e 

associaram-se à AAS ruim: baixo consumo de FVL, ser inativo fisicamente, ser fumante ou 

ex-fumante, apresentar mal-estar psicológico, insatisfação com a vida e excesso de peso 

(Tabela 1). 

Quanto ao ambiente físico e social, dificuldade de caminhar na vizinhança, sentir-se 

inseguro e relato de baixo convívio social associaram-se significativamente à AAS ruim 

quando comparados aos seus homólogos na análise bivariada (Tabela 2).  

Na análise multivariada hierárquica (Tabela 4), convívio social associou-se à AAS ruim no 

modelo 1; menor  escolaridade no modelo 2 e baixo consumo de FVL, ser inativo 

fisicamente e ser fumante no modelo 3, do bloco estilos de vida. Estar insatisfeito com a 

vida e apresentar mal-estar psicológico também se mostraram significativamente 

independentes associados à AAS ruim nos indivíduos sem relato de morbidade (modelo 4). 

Quanto ao domínio mais proximal, nenhuma das variáveis associaram-se à AAS ruim 

quando comparados com aqueles indivíduos com melhor percepção de sua saúde (modelo 

5).   

DISCUSSÃO 

Este estudo investigou como a AAS em estudos populacionais é modulada pela presença de 

morbidades, produzindo variações relevantes nas prevalências, tipicamente altas de pior 

percepção no subgrupo com relato de morbidade. Problemas percebidos no ambiente de 

moradia se associaram à AAS ruim em ambos os estratos investigados, mesmo após o 

ajustamento hierarquizado. Os resultados sugerem a importância da investigação da AAS 

de forma estratificada pela presença e ausência de morbidades referidas, contribuindo no 

avanço do entendimento da percepção de saúde em estudos populacionais e reforçam a 

necessidade da inclusão de variáveis que captam a percepção do ambiente físico e social 

dos indivíduos.   
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A prevalência global de AAS ruim (29,9%) foi inferior à de residentes nas capitais 

brasileiras segundo o sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) de 20066, que incluiu 54.369 entrevistados 

com idade maior ou igual a 18 anos, e utilizou apenas quatro categorias de resposta 

(excelente, boa, regular e ruim). Somadas as categorias regular e ruim, a prevalência de 

AAS ruim foi de 35,3%6. Também foi inferior à PDSD (aproximadamente de 40%)1, 

realizado em cinco regiões geográficas brasileiras em 2008, com indivíduos de 20 anos ou 

mais de idade. Entretanto, os resultados mostram uma prevalência superior ao Estudo 

Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), que avaliou 15.105 servidores de 

instituições de ensino superior brasileiras com 35 a 74 anos idade entre 2008 e 2010, onde a 

prevalência de AAS ruim foi de 19,9%27. Em revisão sistemática da literatura observou-se 

que a prevalência de AAS ruim em idosos brasileiros é superior a 25%28. 

Esta disparidade pode ser, em parte, explicada pela ausência de padrão internacional de 

opções de resposta e da forma de categorização dessas27,28. Outras questões também podem 

explicar as diferentes prevalências como: presença de morbidades nos grupos estudados, 

idades das populações estudadas, fonte de informação (pessoa sorteada ou de terceiros), 

diferenças no posicionamento da questão no questionário, e aspectos do delineamento dos 

estudos e ajustes na análise. Segundo Barros (2009), as diferenças das prevalências entre 

estudos, países e subpopulações podem não ser coerentes com os indicadores objetivos de 

saúde6 sendo mais atribuídas às diferenças metodológicas, dificultando a comparação28. 

Mesmo após ajuste, a associação da AAS ruim e variáveis do ambiente confirma resultados 

anteriores14,27, reforçando a importância da incorporação dos fatores do ambiente na 

percepção da saúde, segundo a presença de morbidades em estudos populacionais16.  

Debruçando-se mais nas variáveis do ambiente em cada estrato, percebe-se que entre os 

indivíduos com morbidade referida as variáveis associadas a AAS ruim eram mais 

abrangentes, incluindo aspectos físicos (vizinhança desagradável) e sociais (baixo convívio 

social e não confiar nos vizinhos). No grupo sem morbidade referida, apenas baixo 

convívio social associou-se à AAS ruim. O convívio social está relacionado à forma como 

uma pessoa incorpora atividades sociais em seu cotidiano, como grupos religiosos, 
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voluntários, grupos políticos ou de lazer, sendo considerado um dos principais 

componentes do capital social30. De fato, estudos têm sugerido a associação da AAS com o 

nível de convívio social do indivíduo, indicando que este construto pode ser benéfico na 

manutenção da boa saúde, proporcionando apoio emocional, realização pessoal, e acesso a 

informações sobre estilos de vida saudáveis, além de proteger contra os efeitos negativos do 

isolamento social30. As atividades sociais podem modular o cotidiano dos indivíduos, 

facilitando a realização de escolhas saudáveis e os incentivando a evitar comportamentos de 

risco30.   

No presente estudo, o “Convívio Social” avaliou a participação dos entrevistados em 

algumas atividades da comunidade e de lazer, o que na literatura internacional tem sido 

considerado como integrante do que os autores denominam de participação social (“Social 

Participation”). A participação social e cívica, por sua vez, é componente do capital social, 

foco de muitos debates de políticas públicas, sendo que há grande variedade de tipos de 

participação, desde em grupos sociais ou mesmo em atividades mais focadas nas questões 

cívicas31.  

Baum et al (2000) avaliaram o nível de participação social e cívica em indivíduos 

residentes na Austrália e mostraram que a exclusão dos indivíduos de atividades está 

associada à pior saúde. Esses autores estudaram diferentes tipos de participação social, 

sendo uma delas, semelhante ao nosso estudo, por eles denominada “contato social por 

meio de atividades em espaços públicos”31.  

Outra variável relacionada ao capital social associada à AAS no grupo com morbidade 

referida foi o relato de confiança nos vizinhos. Estudos têm mostrado que a participação 

social, o desenvolvimento de confiança e de redes sociais formam a base do capital 

social231,32 e que o capital social, medido no nível individual ou contextual está diretamente 

associado à saúde mental e física da população32. 

Cabe destacar que o convívio social e as relações de confiança entre pessoas e grupos são 

fundamentais para a promoção da saúde, e que fazem parte do modelo conceitual da Saúde 

Urbana, que considera a relevante influência das redes sociais na saúde da população 

vivendo em centros urbanos15.  
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Outro destaque do modelo teórico e dos resultados, além das variáveis do ambiente físico e 

social, foi o papel da saúde psicológica para a AAS. A insatisfação com a vida e/ou o mal-

estar psicológico foram significativamente relacionados à AAS ruim, independente da 

presença ou ausência do relato de doenças, mesmo após ajuste pelos níveis 

hierarquicamente superiores. Este resultado é inédito de acordo com nossa revisão na 

literatura, na medida em que a maioria das pesquisas encontradas, não investigaram fatores 

psicológicos, sendo muitas limitadas aos fatores sociodemográficos, comportamentos de 

risco e de saúde1,13.  

Tal associação inclusive nos leva a conjecturar, principalmente para o grupo com 

morbidade referida que na possibilidade de maior permanência no domicílio determinada 

pela comorbidade, o ambiente de moradia (vizinhança) e o relacionamento com os vizinhos 

poderiam ser relevantes e, com isso, influenciar na AAS, talvez mediadas por marcadores 

do domínio saúde psicológica. 

Considerando que fatores psicológicos têm sido associados com outros desfechos de 

saúde5,33 este achado sugere que a investigação sobre as causas, prevenção e gestão de 

problemas emocionais/psicológicos deve ser uma prioridade para os serviços de saúde33. 

Portanto, os indicadores de saúde psicológica sugerem, uma vez mais, que a AAS vai além 

da saúde física, reforçando a defesa de sua estrutura multidimensional e de sua relação com 

o bem-estar físico, mental e social. 

Em relação aos outros resultados, a literatura corrobora as associações encontradas. 

Diferentes estudos têm mostrado que aumento da idade e a diminuição da escolaridade 

correlacionam-se com a AAS ruim, justificado pelo argumento de que o envelhecimento 

geralmente vem acompanhado de uma piora no estado geral da saúde, em função do 

aumento das morbidades e das incapacidades funcionais1,7. Entre indivíduos que relatam 

possuir doenças, trabalhar ou ter trabalhado na vida mostrou-se como fator protetor para 

AAS ruim. A associação entre a percepção de saúde negativa e o não exercício de atividade 

ocupacional tem sido mostrada em estudos anteriores, em que se destacam trabalhos que 

avaliaram os determinantes sociodemográficos da AAS em adultos brasileiros6.  
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Os estilos de vida mostraram-se importantes fatores associados à AAS ruim. Estudos 

prévios populacionais brasileiros tem encontrado tal associação com comportamentos e 

hábitos de vida, como consumo de frutas e verduras, prática de atividade física e consumo 

de álcool e tabaco, tanto na população adulta6 quanto idosa7.  

A saúde física, avaliada de forma ideal por medidas objetivas de saúde, tem sido 

considerada o principal determinante da AAS9. No presente trabalho, considerou-se como 

fatores proximais da AAS o IMC, aferido no inquérito, e o relato de uso de serviços de 

saúde. Essas variáveis mantiveram-se associadas à AAS ruim, quando ajustados pelos 

níveis hierárquicos mais distais, apenas para o grupo com morbidades. Indivíduos com 

excesso de peso (sobrepeso e obesidade) tiveram pior percepção de saúde nesse estrato. A 

literatura mostra a associação do excesso de peso e a AAS na população adulta e idosa2,7. 

Borim (2012) destaca que o excesso de peso, por estar relacionado à presença de doenças 

crônicas, incapacidade funcional e problemas de interação social7 deve ser alvo de atenção 

de todos aqueles que trabalham com a saúde pública, enfatizando a importância do controle 

de peso para a melhora da qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos. Por ser 

considerado um dos principais fatores de risco modificáveis para o desenvolvimento de 

doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT), o excesso de peso tem sido alvo de diversas 

políticas públicas que visam intervenções para prevenção e controle de DCNT34. 

Ainda em relação ao grupo com morbidade referida, observou-se que indivíduos que 

usaram os serviços de saúde nos últimos 30 dias apresentaram maiores chances de relatar 

pior percepção de saúde. A AAS ruim tem sido associada com aumento da utilização dos 

serviços de saúde1,5. Como a procura pelo cuidado em saúde é reflexo da necessidade 

percebida pelo indivíduo, o entendimento da AAS e do perfil de indivíduos que possuem 

pior percepção de saúde torna-se fundamental para a organização dos serviços de saúde.  

Vale destacar que no estrato sem comorbidade, o domínio mais proximal, representado pela 

Antropometria e Uso de Serviços de Saúde, de acordo com o nosso modelo conceitual 

proposto para a análise hierarquizada, não permaneceu associado à AAS ruim, quando 

ajustados pelos níveis hierárquicos mais distais.  
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Algumas limitações devem ser consideradas. Entre elas, a natureza transversal dos dados, 

impossibilitando o estabelecimento de relações temporais e a opção pelo uso de medidas 

referidas de saúde, morbidade e percepção do ambiente. É importante considerar a possível 

ocorrência do viés de sobrevivência nesse tipo de estudo, onde os indivíduos mais 

saudáveis são os que sobrevivem por mais tempo e, desta maneira, podemos ter uma super 

ou subestimativa da real magnitude da AAS ruim na população. 

A opção de se utilizar como variável resposta a AAS fundamenta-se no seu reconhecimento 

como indicador válido, forte preditor de mortalidade e altamente correlacionado com 

medidas objetivas de saúde2,3,6. Entretanto, alguns autores têm questionado o uso desse 

indicador para comparações internacionais e entre subpopulações, argumentando que 

diferentes entendimentos de saúde são influenciados por fatores culturais e sociais e que 

nem sempre seus resultados são coerentes com indicadores objetivos de saúde6. 

Considerando que medidas objetivas de saúde como exames clínicos e laboratoriais, são 

relevantes na tentativa de controlar potenciais variáveis de confusão35,36, e que o Saúde em 

Beagá aferiu de forma objetiva somente o peso, a altura e a circunferência de cintura dos 

participantes, admiti-se a impossibilidade de uma análise mais aprofundada, sendo uma 

limitação deste e de muitos estudos existentes na literatura neste tema. 

A morbidade referida pode ser influenciada pelo acesso aos serviços de saúde e pelo viés de 

memória. Novamente, baseado na universalidade de seu uso em inquéritos de saúde, 

justificado devido aos altos custos e dificuldades operacionais para a coleta de medidas 

objetivas da presença de doenças, além de bons resultados de sua validade, mostrado pela 

boa sensibilidade e especificidade para detectar condições de saúde, acredita-se ser esta 

uma limitação menor do estudo12,36.  

Quanto ao ambiente físico e social, foram utilizadas medidas subjetivas baseadas na 

percepção, conhecimento e/ou valor que o indivíduo tem sobre determinada característica 

do ambiente, pois o presente estudo não incluiu medidas objetivas do ambiente que podem 

ser obtidas a partir da observação sistemática do ambiente ou baseadas em dados 

geoprocessados. Portanto, é preciso levar em consideração na interpretação dos resultados à 

possibilidade de ocorrência do viés de “fonte comum”37, uma vez que a percepção dos 
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indivíduos sobre o ambiente pode ser influenciada por fatores pessoais, bem como a 

questão de que a escolha do local de moradia dos indivíduos pode ter como base a sua 

saúde ou a predisposição para determinados comportamentos.  

Um outro aspecto que deve ser levado em consideração é a diferença etária dos dois 

estratos estudados. O grupo com comorbidade referida, como esperado, era mais velho 

retratando o envelhecimento populacional e, naturalmente a consequente presença de 

doenças crônicas na população. Entretanto, o gradiente dose-resposta observado em ambos 

os estratos, mesmo após ajustamentos por idade dentro de cada estrato, e a manutenção das 

associações dos níveis hierárquicos superiores, sugerem que a percepção do ambiente 

sofreu pouca influência da idade para a AAS.  

Merece reflexão o fato que os fatores associados à AAS em indivíduos com relato de 

doenças foram muito semelhantes ao da população total do estudo (resultados não 

mostrados), o que pode ser justificado pela maior prevalência de indivíduos com morbidade 

referida (57,1%) na população geral. Considerando que a média de idade da população do 

estudo Saúde em Beagá não diferiu de toda a população de BH38, o que se observa de fato é 

uma população urbana sofrendo os impactos do envelhecimento e, como consequência, 

altamente influenciada pela presença de comorbidade, justificando, portanto, a 

estratificação adotada neste estudo. O que se pode considerar como uma recomendação em 

direção às políticas públicas de promoção e prevenção da saúde que visem à população 

adulta, especificamente a faixa etária de 25 a 59 anos, que cada vez mais sofre os impactos 

das doenças crônicas.   

A escolha do modelo de análise hierarquizada para entender os determinantes da AAS se 

deu em função desse tipo de análise não se basear exclusivamente na significância 

estatística e considerar a estrutura conceitual hierarquizada, envolvendo vários níveis 

(distal, intermediário e proximal)24. Mas deve-se considerar em pesquisas futuras o uso de 

análises multiníveis capazes de lidar com efeitos de possíveis agrupamentos (“clusters”) 

entre as características dos indivíduos e seus contextos, levando a medida mais refinada da 

contribuição de cada nível (individual e contexto) para os determinantes da AAS14.  
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Cabe destacar que foram utilizadas estratégias para se evitar vieses durante a coleta dos 

dados, tais como teste dos instrumentos utilizados, treinamento exaustivo de pessoal de 

campo, além de várias aproximações com a comunidade, objetivando a sensibilização para 

estimular a participação na pesquisa. Dessa forma, garantiu-se a qualidade das informações 

e a validade interna do estudo.  

Assim, mesmo considerado as limitações, o presente trabalho traz informações relevantes 

para a literatura científica de forma a contribuir para o desenvolvimento de futuros 

inquéritos e para o desenvolvimento de políticas e ações que visem à promoção da saúde da 

população. Os resultados reforçam que a AAS é um construto multidimensional, 

influenciada por fatores individuais e ambientais e sugere que, em pesquisas futuras que 

visam utilizar a AAS como indicador de saúde, torna-se necessário distinguir a população a 

ser estudada entre pessoas com e sem morbidade, além da inclusão de variáveis que 

caracterizem o ambiente físico e social, notadamente o social – um dos objetos desta 

investigação. Destaca-se ainda a importância da inclusão de variáveis marcadoras da saúde 

psicológica como fator determinante para a AAS, especialmente em populações mais 

jovens e com menor prevalência de agravos em saúde.  
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Figura 1. Modelo de entrada hierarquizada dos fatores associados à autoavaliação da saúde 
em adulto 

Ambiente físico e social 
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Tabela 1. Distribuição, prevalências e RP não ajustadas da autoavaliação da saúde ruim em relação 
às variáveis individuais. Belo Horizonte, 2008-2009. 

Variáveis 

Com morbidade 
(n= 2537) 

 Sem morbidade 
(n= 1498) 

n (%) 
Prev. de 

AAS 
ruim 

RP (IC 95%)  n (%) 
Prev. de 

AAS 
ruim 

RP (IC 95%) 

SOCIODEMOGRAFICO       
Sexo 
Feminino 
Masculino 

 
1651 (59,41) 
888 (40,59) 

 
43,27 
41,60 

 
1,0 

0,96 (0,85-1,09) 
 

 
730 (44,62) 
768 (55,38) 

 
15,07 
11,49 

 
1,0 

0,76 (0,55-1,06) 
Idade 
18-24 
25-59 
60 e mais 

 
187 (9,29) 

1619 (68,37) 
733 (22,34) 

 
24,30 
41,41 
53,82 

 
1,0 

1,70 (1,24-2,33)*** 
2,21 (1,60-3,06)*** 

 

 
334 (26,70) 
1066 (69,37) 

98 (3,92) 

 
9,13 

14,42 
16,49 

 
1,0 

1,58 (1,03-2,42)* 
1,81 (1,02-3,21)* 

Anos de escolaridade 
Mais de 12 anos  
9 a 11 anos 
5 a 8 anos 
0-4 anos 

 
400 (20,48) 
758 (31,66) 
532 (21,79) 
845 (26,07) 

 
24,51 
36,38 
48,30 
59,47 

 
1,0 

1,48 (1,16-1,90)** 
1,97 (1,57-2,47)*** 
2,43 (1,95-3,02)*** 

 

 
301 (25,39) 
646 (43,28) 
342 (20,91) 
209 (10,41) 

 
6,08 

10,25 
17,72 
32,64 

 
1,0 

1,69 (0,93-3,05) 
2,91 (1,56-5,46)*** 
5,37 (2,90-9,94)*** 

Trabalha ou já 
trabalhou? 
Não 
Sim 

 
 

1207 (41,57) 
1332 (58,43) 

 
 

52,14 
35,80 

 
 

1,0 
0,69 (0,61-0,77)*** 

 

 
 

381 (27,17) 
1117 (72,83) 

 
 

15,57 
12,16 

 
 

1,0 
0,78 (0,56-1,08) 

ESTILOS DE VIDA        
Consumo de frutas e 
vegetais  
> 5 dias/semana 
< 5 dias/semana 

 
 

1367 (52,90) 
1172 (47,10) 

 
 

37,78 
47,99 

 
 

1,0 
1,27 (1,13-1,43)** 

 

 
 

702 (44,83) 
796 (55,17) 

 
 

9,06 
16,36 

 
 

1,0 
1,81 (1,31-2,49)*** 

Atividade Física  
Ativo 
Inativo 

 
588 (26,72) 

1803 (73,28) 

 
29,79 
46,85 

 
1,0 

1,57 (1,30-1,89)*** 
 

 
426 (35,05) 
988 (64,95) 

 
6,34 

17,63 

 
1,0 

2,78 (1,76-4,41)*** 
Consumo de tabaco 
Nunca 
Ex-fumante 
Fumante 

 
1402 (56,09) 
695 (26,62) 
442 (17,29) 

 
38,22 
46,13 
51,33 

 
1,0 

1,21 (1,05-1,39)* 
1,34 (1,14-1,59)** 

 

 
930 (64,00) 
277 (16,91) 
291 (19,09) 

 
11,22 
12,36 
19,98 

 
1,0 

1,10 (0,68-1,78) 
1,78 (1,16-2,73)** 

Consumo de álcool 
Não 
Sim 

 
1556 (54,99) 
983 (45,01) 

 
49,33 
34,35 

 
1,0 

0,69 (0,61-0,80)*** 
 

 
734 (46,74) 
764 (53,26) 

 
14,77 
11,61 

 
1,0 

0,79 (0,54-1,13) 
SAÚDE PSICOLÓGICA       
Bem-estar psicológico  
Bem-estar  
Mal-estar  

 
2170 (88,14) 
365 (11,86) 

 
39,35 
66,47 

 
1,0 

1,50 (1,32-1,70)*** 
 

 
1367 (91,90) 
130 (8,10) 

 
11,65 
29,55 

 
1,0 

2,54 (1,74-3,69)*** 
Satisfação com a vida 
Satisfeito 
Insatisfeito 

 
1910 (74,63) 
625 (25,37) 

 
37,79 
56,58 

 
1,0 

1,69 (1,52-1,88)*** 
 

 
1210 (79,10) 
288 (20,83) 

 
10,37 
23,40 

 
1,0 

2,26 (1,64-3,10)*** 
ANTROPOMETRIA E USO DE SERVIÇOS DE SAÚDE     
IMC 
Normal 
Baixo peso 
Sobrepeso 
Obesidade 

 
933 (37,00) 
152 (6,18) 

1,018 (40,23) 
410 (16,60) 

 
35,46 
38,93 
46,00 
52,08 

 
1,0 

1,10 (0,82-1,47) 
1,30 (1,11-1,51)** 

1,47 (1,24-1,73)*** 

 

 
816 (56,92) 

78 (5,27) 
422 (27,86) 
158 (9,95) 

 
11,48 
24,49 
12,05 
20,87 

 
1,0 

2,13 (1,18-3,84)** 
1,05 (0,70-1,56) 

1,82 (1,11-2,98)** 
Uso de serviço de 
saúde 
Não 
Sim  

 
 

1753 (69,61) 
786 (30,39) 

 
 

39,96 
48,61 

 
 

1,0 
1,22 (1,07-1,38)* 

 

 
 

1198 (80,05) 
300(19,95) 

 
 

12,73 
14,51 

 
 

1,0 
1,14 (0,73-1,79) 

Prev, = prevalência; RP: razão de prevalência; IC95%: intervalo de 95% de confiança, 
* p<0,05; ** p<0,01 e ***p<0,001  
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Tabela 2. Distribuição, prevalências e RP não ajustadas da autoavaliação da saúde ruim em relação 
às variáveis do ambiente físico e social. Belo Horizonte, 2008-2009. 

 

Variáveis 

Com morbidade 
(n= 2537) 

Sem morbidade 
(n= 1498) 

n (%) Prev. de 
AAS 
ruim 

RP (IC 95%) 
n (%) Prev. de 

AAS 
ruim 

RP (IC 95%) 

AMBIENTE FÍSICO       
Avaliação de serviços 
públicos da vizinhança 
Bom  
Ruim  

 
 

1154 (47.66) 
1088 (52.34) 

 
 

39.77 
43.94 

 
 

1.0 
1.10 (0.97-1.25) 

 
 

761 (53.07) 
624 (46.93) 

 
 

11.95 
15.43 

 
 

1.0 
1.29 (0.90-1.86) 

Vizinhança agradável 
Sim 
Não 

 
2107 (86.99) 
347 (13.01) 

 
41.35 
52.05 

 
1.0 

1.26 (1.05-1.52)* 

 
1280 (87.96) 
190 (12.04) 

 
12.97 
14.60 

 
1.0 

1.13 (0.72-1.76) 
Disponibilidade de 
alimentos 
Sim 
Não 

 
 

2271 (87.90)  
267 (12.10) 

 
 

45.50 
42.20 

 
 

1.0 
1.08 (0.89-1.31) 

 
 

1351 (89.09) 
145 (10.91) 

 
 

13.04 
13.56 

 
 

1.0 
1.04 (0.66-1.64) 

Fácil de caminhar na 
vizinhança 
Sim 
Não 

 
2230 (87.09) 
305 (12.91) 

 
41.81 
47.39 

 
1.0 

1.13 (0.95-1.35) 

 
1364 (90.20) 

132 (9.80) 

 
12.36 
20.07 

 
1.0 

1.62 (1.05-2.52)* 

Ruído 
Sim 
Não 

 
1172 (46.01) 
1365 (53.99) 

 
44.69 
40.88 

 
1.0 

0.85 (0.63-1.16) 

 
600 (41.09) 
896 (58.91) 

 
14.37 
12.21 

 
1.0 

1.18 (0.86-1.60) 
AMBIENTE SOCIAL       

Segurança 
Sim 
Não 

 
2457 (97.81) 

54 (2.19) 

 
42.66 
46.18 

 
1.0 

1.08 (0.73-1.61) 

 
1475 (99.37) 

13 (0.63) 

 
13.03 
36.03 

 
1.0 

2.77 (1.05-7.32)* 
Confiança na 
vizinhança 
Sim 
Não 

 
 

2273 (90.29) 
236 (9.71) 

 
 

41.46 
53.75 

 
 

1.0 
1.30 (1.11-1.51)* 

 
 

1320 (88.63) 
159 (11.37) 

 
 

13.07 
13.13 

 
 

1.0 
1.00 (0.63-1.60) 

União dos vizinhos  
Sim 
Não 

 
2204 (86.86) 
335 (13.14) 

 
45.32 
42.18 

 
1.0 

0.93 (0.78-1.10) 

 
190 (12.93) 

1308 (87.07)  

 
15.30 
12.76 

 
1.0 

0.83 (0.55-1.27) 
Desordem social  
Sim 
Não 

 
2016 (83.96) 
431 (16.04) 

 
43.38 
40.47 

 
1.0 

1.07 (0.90-1.27) 

 
1201 (82.62) 
254 (17.38) 

 
13.08 
13.98 

 
1.0 

0.94 (0.61-1.42) 
Sentimento de 
pertencimento à 
vizinhança 
Sim 
Não 

 
 
 

2168 (86.92) 
356 (13.08) 

 
 
 

41.42 
49.45 

 
 
 

1.0 
1.19 (1.02-1.39)* 

 
 

 
245 (16.32) 

1246 (83.68) 

 
 
 

13.22 
11.22 

 
 
 

1.0 
0.85 (0.56-1.29) 

Convívio social 
Alta  
Média 
Baixa 

 
713 (33.25) 
824 (33.32) 
985 (33.43) 

 
31.87 
38.01 
58.50 

 
1.0 

1.84 (1.54-2.19)*** 
1.19 (0.98-1.45) 

 
628 (47.75) 
485 (30.25) 
379 (21.99) 

 
7.51 

13.42 
24.99 

 
1.0 

1.79 (1.19-2.68)** 
3.33 (2.20-5.03)*** 

Prev, = prevalência; RP: razão de prevalência; IC95%: intervalo de 95% de confiança, 
* p<0,05; ** p<0,01 e ***p<0,001  
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Tabela 3. Análise multivariada por meio da regressão de Poisson para autoavaliação da saúde e fatores associados na 
população com morbidade referida. Belo Horizonte, 2008-2009. 

RP: razão de prevalência; IC95%: intervalo de 95% de confiança; IMC: índice de massa corporal; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; 
Modelo 1: Ajustado entre as variáveis do bloco ambiente físico e social; Modelo 2: Ajustado entre as variáveis dos blocos ambiente físico e social e 
sociodemográfico; Modelo 3: Ajustado entre as variáveis dos blocos ambiente físico e social, sociodemográfico e estilo de vida; Modelo 4: Ajustado entre 
as variáveis dos blocos ambiente físico e social, sociodemográfico, estilo de vida, saúde psicológica; Modelo 5: Ajustado entre as variáveis dos blocos 
ambiente físico e social, sociodemográfico, estilo de vida, saúde psicológica e antropometria e uso de serviços. 

 

Variáveis  Modelo 1 
RP (IC95%) 

Modelo 2 
RP (IC95%) 

Modelo 3 
RP (IC95%) 

Modelo 4 
RP (IC95%) 

Modelo 5 
RP (IC95%) 

AMBIENTE FÍSICO E SOCIAL     

Vizinhança agradável 
Sim 
Não  

 
 

1.0 
1.22 (1.03-1.46)* 

 
 

1.0 
1.32 (1.12-1.56)** 

 
 

1.0 
1.27 (1.08-1.49)** 

 
 

1.0 
1.20 (1.02-1.41)* 

 
 

1.0 
1.19 (1.01-1.41)* 

Convívio social 
Alto 
Médio 
Baixo 

 
1.0 

1.17 (0.96-1.42) 
1.81 (1.52-2.15)*** 

 
1.0 

0.99 (0.82-1.21) 
1.29 (1.07-1.55)** 

 
1.0 

0.96 (0.79-1.17) 
1.19 (0.98-1.43) 

 
1.0 

0.98 (0.80-1.20) 
1.18 (0.98-1.42) 

 
1.0 

0.98 (0.80-1.20) 
1.19 (0.99-1.43) 

Confiança nos vizinhos 
Sim 
Não 

 
 

1.0 
1.24 (1.06-1.44)* 

 
 

1.0 
1.22 (1.04-1.44)* 

 
 

1.0 
1.21 (1.02-1.42)* 

 
 

1.0 
1.15 (0.98-1.34) 

 
 

1.0 
1.12 (0.96-1.31) 

SOCIODEMOGRÁFICO     

Idade 
18 a 24 anos 
25 a 59 anos 
60 anos ou mais 

 
 

1.0 
1.48 (1.06-2.07)* 
1.55 (1.09-2.22)* 

 
1.0 

1.41 (1.00-1.97) 
1.55 (1.09-2.21)* 

 
1.0 

1.40 (1.00-1.94) 
1.59 (1.13-2.24)** 

 
1.0 

1.20 (0.86-1.68) 
1.45 (1.02-2.06)* 

Sexo 
Feminino  
Masculino 

  
1.0 

1.03 (0.91-1.17) 

 
1.0 

1.03 (0.91-1.04) 

 
1.0 

1.05 (0.92-1.20) 

 
1.0 

1.06 (0.93-1.22) 

Escolaridade      

12 anos ou mais  1.0 1.0 1.0 1.0 

9 a 11 anos  1.48 (1.12-1.94)** 1.49 (1.12-1.97)** 1.45 (1.09-1.92)** 1.45 (1.10-1.92)*** 

5 a 8 anos  1.79 (1.39-2.32)*** 1.73 (1.32-2.27)*** 1.67 (1.28-2.18)*** 1.64 (1.26-2.13)*** 

0 a 4 anos  1.90 (1.50-2.42)*** 1.71 (1.32-2.22)*** 1.66 (1.28-2.15)*** 1.66 (1.28-2.14)*** 
Trabalha ou já 
trabalhou na vida 

     

Não  1.0 1.0 1.0 1.0 

Sim  0.80 (0.71-0.91)** 0.80 (0.72-0.91)** 0.82 (0.72-0.93)** 0.82 (0.73-0.94)** 

ESTILOS DE VIDA     

Consumo de frutas e 
vegetais 
≥ 5 vezes/semana 
< 5 vezes/semana 

  
 
 

1.0 
1.23 (1.09-1.38)** 

 
 

1.0 
1.20 (1.07-1.36)** 

 
 

1.0 
1.20 (1.07-1.35)** 

Pratica atividade física 
Ativo 
Inativo 

  
 

1.0 
1.24 (1.03-1.50)* 

 
1.0 

1.22 (1.01-1.42)* 

 
1.0 

1.22 (1.01-1.47)* 
Consumo de tabaco 
Nunca 
Ex-fumante 
Fumante 

  
 

1.0 
1.15 (1.01-1.31)* 

1.29 (1.11-1.52)** 

 
1.0 

1.13 (0.99-1.29) 
1.20 (1.02-1.42)* 

 
1.0 

1.14 (0.99-1.30) 
1.28 (1.10-1.50)** 

Consumo de álcool 
Não 
Sim 

  
 

1.0 
0.75 (0.65-0.88)*** 

 
1.0 

0.77 (0.66-0.89)*** 

 
1.0 

0.77 (0.66-0.89)*** 
SAÚDE  PSICOLÓGICA     

Satisfação com a vida 
Satisfeito 
Insatisfeito 

  
 
 
 

 
1.0 

1.29 (1.14-1.45)*** 

 
1.0 

1.29 (1.14-1.45)*** 
Bem-estar psicológico 
Bem-estar 
Mal-estar 

   
 

1.0 
1.25 (1.11-1.42)*** 

 
1.0 

1.22 (1.08-1.38)** 
ANTROPOMETRIA E USO DE SERVIÇOS DE SAÚDE    

IMC 
Normal 
Baixo peso 
Sobrepeso 
Obeso 

   

  
1.0 

0.88 (0.66-1.16) 
1.21 (1.05-1.40)** 
1.41 (1.19-1.66)*** 

Uso dos serviços de 
saúde 
Não 
Sim 

   
 

  
 

1.0 
1.18 (1.05-1.32)** 

Critério Akaike 3894.17 3832.37 3607.92 3564.48 3529.96 
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Tabela 4. Análise multivariada por meio da regressão de Poisson para autoavaliação da saúde e fatores associados na 
população sem morbidade referida. Belo Horizonte, 2008-2009.  

RP: razão de prevalência; IC95%: intervalo de 95% de confiança; IMC: índice de massa corporal;  
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; 
Modelo 1: Ajustado entre as variáveis do bloco ambiente físico e social; Modelo 2: Ajustado entre as variáveis dos blocos ambiente 
físico e social e sociodemográfico; Modelo 3: Ajustado entre as variáveis dos blocos ambiente físico e social, sociodemográfico e estilo 
de vida; Modelo 4: Ajustado entre as variáveis dos blocos ambiente físico e social, sociodemográfico, estilo de vida, saúde psicológica; 
Modelo 5: Ajustado entre as variáveis dos blocos ambiente físico e social, sociodemográfico, estilo de vida, saúde psicológica e 
antropometria e uso de serviços. 

Variáveis  
Modelo 1 

RP (IC95%) 
Modelo 2 

RP (IC95%) 
Modelo 3 

RP (IC95%) 
Modelo 4 

RP (IC95%) 
Modelo 5 

RP (IC95%) 
AMBIENTE FÍSICO E SOCIAL     
Convívio social 
Alto 
Médio 
Baixo 

 
1.0 

1.79 (1.19-2.68)** 
3.33 (2.20-5.03)*** 

 
1.0 

1.43 (0.94-2.16) 
2.05 (1.29-3.25)** 

 
1.0 

1.47 (0.97-2.23) 
1.97 (1.25-3.10)** 

 
1.0 

1.36 (0.91-2.05) 
1.72 (1.09-2.73)** 

 
1.0 

1.36 (0.92-2.02) 
1.72 (1.10-2.70)** 

SOCIODEMOGRÁFICO     
Idade 
18 a 24 anos 
25 a 59 anos 
60 anos ou mais 

 

 
1.0 

1.08 (0.69-1.68) 
0.77 (0.40-1.47) 

 
1.0 

1.00 (0.65-1.56) 
0.83 (0.43-1.64) 

 
1.0 

1.11 (0.71-1.73) 
0.98 (0.49-1.94) 

 
1.0 

1.09 (0.71-1.67) 
0.93 (0.46-1.91) 

Sexo 
Feminino  
Masculino 

  
1.0 

0.78 (0.56-1.08) 

 
1.0 

0.75 (0.55-1.03) 

 
1.0 

0.79 (0.58-1.09) 

 
1.0 

0.78 (0.56-1.07) 
Escolaridade      
12 anos ou mais  1.0 1.0 1.0 1.0 
9 a 11 anos  1.49 (0.83-2.66) 1.33 (0.74-2.37) 1.33 (0.74-2.38) 1.34 (0.75-2.40) 
5 a 8 anos  2.16 (1.15-4.06)* 1.71 (0.92-3.17) 1.63 (0.88-3.00) 1.59 (0.86-2.93) 
0 a 4 anos  3.66 (1.94-6.92)*** 2.77 (1.44-5.34)** 2.70 (1.44-5.09)** 2.56 (1.35-4.85)** 
ESTILOS DE VIDA     
Consumo de 
frutas e vegetais 
≥ 5 vezes/semana 
< 5 vezes/semana 

  

 
 

1.0 
1.39 (1.03-1.90)* 

 
 

1.0 
1.27 (0.94-1.72) 

 
 

1.0 
1.28 (0.95-1.73) 

Pratica 
atividade física 
Ativo 
Inativo 

  

 
 

1.0 
1.64 (1.03-2.60)* 

 
 

1.0 
1.57 (0.99-2.51) 

 
 

1.0 
1.53 (0.97-2.41) 

Consumo de 
tabaco 
Nunca 
Ex-fumante 
Fumante 

  

 
 

1.0 
0.99 (0.61-1.60) 

1.47 (1.01-2.17)* 

 
 

1.0 
0.99 (0.62-1.59) 
1.42 (0.97-2.06) 

 
 

1.0 
0.97 (0.61-1.54) 
1.42 (0.97-2.08) 

SAÚDE PSICOLÓGICA     
Satisfação com a 
vida 
 Satisfeito 
 Insatisfeito 

    
 

1.0 
1.75 (1.26-2.44)** 

 
 

1.0 
1.77 (1.26-2.47)** 

Bem-estar 
psicológico 
Bem-estar 
Mal-estar 

    
 

1.0 
1.64 (1.11-2.42)** 

 
 

1.0 
1.63 (1.11-2.40)** 

ANTROPOMETRIA E USO DE SERVIÇOS DE SAÚDE    
IMC 
Normal 
Baixo peso 
Sobrepeso 
Obeso 

   

  
1.0 

1.59 (0.94-2.70) 
1.08 (0.73-1.59) 
1.53 (0.90-2.57) 

Critério Akaike 1214.53 1204.55 1158.52 1144.57 1126.35 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho mostra que a autoavaliação de saúde é um construto multidimensional, 

influenciada por fatores individuais e ambientais, achados esses corroborados por estudos 

nacionais e internacionais.  

Sugere que em pesquisas futuras que utilizem a AAS como medida de item único para avaliação 

do estado global da saúde seja considerada a estratificação por faixas etárias na fase da 

adolescência e por presença de morbidades na fase adulta.  

Destaca-se ainda a importância da inclusão de variáveis de suporte social familiar quando o 

público alvo for adolescentes e de saúde psicológica em todos os ciclos de vida, pois esses foram 

fatores determinantes para a percepção de saúde na amostra estudada.  

Portanto, nossos achados são relevantes como fonte de informação para futuros inquéritos e 

comparações, pois identificam determinantes importantes para a autoavaliação de saúde em 

diferentes faixas etárias.  
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APÊNDICE – Projeto de pesquisa 
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I. INTRODUÇÃO 

A auto-avaliação de saúde é um indicador comumente utilizado em inquéritos por ser uma 

medida simples, fácil de ser obtida1,2, robusta3, válida e confiável para mensurar o estado global 

de saúde de adultos e idosos4, além de predizer a morbidade e mortalidade desses grupos etários. 

É escasso na literatura o uso desse indicador de saúde em adolescentes, mas quando estudado, 

observou-se que esta medida se estende além do estado de saúde físico, refletindo fatores 

pessoais, sócio-ambientais e comportamentais1,2,5-7. 

Um dos primeiros estudos sobre o tema em adolescentes foi realizado por Vingilis et al5, 

em 1998, que propuseram que fatores sócio-demográficos, econômicos, saúde física, apoio 

social, comportamentos de vida e saúde psicológica estão associados à auto-avaliação da saúde. 

Algumas destas variáveis afetavam diretamente a auto-avaliação de saúde do adolescente como a 

auto-estima e desempenho escolar, enquanto outras o faziam de forma indireta, tais como a 

estrutura familiar, por sua vez, mediada pela situação financeira da família5. Estudos posteriores 

em países desenvolvidos têm avançado no tema da autopercepção de saúde, para além de agravos 

em saúde, associando-a ao nível sócio-econômico, envolvimento escolar, relacionamentos com os 

pais, uso de tabaco e outras drogas e sentimento de segurança na vizinhança6-10. Os autores 

convergem para o entendimento de que a auto-avaliação de saúde nos adolescentes pode se 

estender além da sintomatologia e ser uma expressão de sofrimento da vida, indicando que este 

grupo etário define a saúde de uma forma ampla e global11. 

Análises prévias nos mostraram que a auto-avaliação de saúde em adolescentes vivendo 

em um ambiente urbano esteve associada a fatores pessoais, sócio-ambientais e 

comportamentais12. E dando seguimento a este estudo, torna-se necessário a elaboração de um 

modelo lógico dos fatores associados sob o marco teórico da saúde urbana13,14 que permita 

conhecer o efeito de variáveis diretas, indiretas, mediadoras ou intervenientes relacionadas a 

auto-avaliação de saúde, assim como conhecer os diversos níveis de observações (familiares e 

vizinhança) associadas a esse desfecho.  
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II. OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Avaliar os fatores associados à auto-avaliação de saúde, suas relações de dependência e seus 
níveis de associação, contemplando fatores individuais, familiares e sócio-ambientais.   

Objetivos específicos 

Propor um modelo lógico dos fatores associados à auto-avaliação de saúde dos adolescentes 
participantes do “Estudo Saúde em Beagá”, considerando o efeito de variáveis diretas, indiretas e 
mediadoras; 

Verificar associação entre a percepção de saúde com os fatores individuais (características sócio-
demográficas, estilos de vida, comportamentos de risco, suporte social, saúde física e 
psicológica) e contextuais (família e vizinhança).  

 

III. PROPOSTA METODOLÓGICA 

Os dados a serem analisados serão provenientes do “Estudo Saúde em Beagá”, 

conduzido pelo Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte (OSUBH) - Grupo de pesquisa 

em epidemiologia (GPE/CNPq/UFMG). Inquérito domiciliar de base populacional, realizado em 

dois distritos sanitários (DS) do município de Belo Horizonte (Barreiro e Oeste) que englobou 

três estudos do tipo observacional com delineamento transversal, sendo: 1) Projeto Modos de 

Vida, Estilos e Hábitos Saudáveis em BH – MOVE-SE BH); 2) Projeto Determinantes Sociais da 

Saúde) e, 3) Projeto Avaliação do Bem-Estar dos Adolescentes residentes em BH. Foram 

realizadas um total de 5.382 entrevistas, sendo 4.164 adultos e 1.050 adolescentes. Os estudos 

foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais sob 

os pareceres ETIC n. 253/06, n. 017/07 e n. 253/06-extensão 01.  

Os instrumentos de coleta de dados para adultos e adolescentes foram especialmente 

elaborados pelos pesquisadores do OSUBH. Para os adolescentes, foram desenvolvidos dois 

questionários, auto-preenchidos e confidenciais, de acordo com a faixa etária. Os instrumentos 

foram baseados nos estudos do UNICEF15, das coortes de nascimento do Centro de Pesquisas 

Epidemiológicas/Universidade Federal de Pelotas (CPE/UFPel)16 e da Pesquisa Nacional de 
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Saúde do Escolar (PeNSE)17, sendo: a) Questionário para 11 a 13 anos de idade abordando o 

bem-estar educacional, estrutura familiar, atividade física, marcadores de hábitos alimentares e 

bem-estar subjetivo (percepção corporal, satisfação pessoal e satisfação com a vida atual e 

futura); b) Questionário para 14 a 17 anos de idade, abordando todos os domínios anteriores, 

adicionados os comportamentos tais como iniciação sexual, consumo de tabaco, álcool e drogas 

ilícitas, brigas e violência, comportamento no trânsito além dos relacionamentos com outros da 

mesma idade.  

Após o consentimento dos pais, caso concordasse em participar, o jovem assinava o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e preenchia o questionário, de acordo com 

sua faixa etária. Em seguida, seu peso, altura e circunferência de cintura eram aferidos por 

entrevistador treinado. A coleta de dados ocorreu entre os meses de agosto de 2008 e fevereiro de 

2009. Aproximadamente 25 entrevistadores estiveram envolvidos na coleta, sendo treinados 

constantemente e supervisionados diariamente. 

Análise de dados 

Propõe-se análises descritivas, constando do cálculo das medidas de tendência central e 

dispersão, distribuições de freqüências e diferenças entre as proporções e médias pelo teste qui-

quadrado de Pearson e pelo teste-t, respectivamente; análise dos fatores associados à auto-

avaliação de saúde por meio de uma análise multivariada, a modelagem de equações estruturais, e 

de uma análise multinível. Considera-se, neste projeto, como multivariada a análise em que mais 

de um desfecho são analisados ao mesmo tempo, e não a relação entre uma variável resposta e 

múltiplas variáveis explicativas18.  

1º artigo: Estudo epidemiológico transversal com base nas informações obtidas pelo inquérito 

domiciliar “Saúde em Beagá” visando à construção de um modelo lógico dos fatores associados à 

auto-avaliação de saúde dos adolescentes. Será utilizado o modelo de equações estruturais, 

através do software Mplus19, que permite conhecer os efeitos diretos e indiretos das variáveis 

explicativas sob o desfecho (auto-avaliação de saúde). O uso desse método se justifica, uma vez 

que fatores importantes para percepção da saúde podem ser mascarados ou subestimados em 

função da existência de possíveis variáveis mediadoras ou intervenientes20. O modelo de 
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equações estruturais é uma técnica multivariada que combina aspectos da regressão múltipla - 

examinando múltiplas relações de dependência e análise fatorial - representando características 

não observadas diretamente com múltiplos indicadores20.  

2º artigo: Após o conhecimento do modelo conceitual, considerando a presença de variáveis 

mediadoras, torna-se necessário o entendimento da influência de fatores contextuais na auto-

avaliação de saúde. Dentre estes, as características da família e da vizinhança se destacam, além 

das características individuais, quando pensamos em adolescentes que vivem em grandes centros 

urbanos. Propõe-se uma abordagem multinível, que permitirá avaliação simultânea das possíveis 

variáveis explicativas em três níveis (nível individual, familiar e da vizinhança) levando em 

consideração a dependência das observações dentro e entre níveis18,21. Será considerada como 

variável resposta a auto-avaliação de saúde e como variáveis de nível 1, os fatores individuais, de 

nível 2, os fatores familiares, e de nível 3, características da vizinhança. Em todas as análises será 

considerado um nível de significância de 5%. Para a análise serão utilizados os softwares Mplus 

e/ou Stata 15.0. 

IV. VIABILIDADE E CRONOGRAMA  

O inquérito “Saúde em Beagá” foi financiado pelo Ministério da Saúde (Fundo Nacional 

de Saúde Portaria 162/2006), Fapemig (Edital Universal 01/2008 - Processo CDS-APQ-00975-

08) e CNPq (Edital Universal 02/2006 - Processo 47504/2006-0) não havendo custos adicionais 

que possam interromper a execução deste plano de trabalho.  

Quadro 1: Cronograma de atividades a serem realizadas durante o doutorado 

Atividades 1o ano 2o ano 3o ano 4o ano 
1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

Revisão Bibliográfica  X  X  X X  X  X  X  
Disciplinas  X  X       
Análise dos dados  X  X  X X X    
Elaboração do 1º artigo  X  X  X      
Qualificação    X      
Estágio no exterior    X     
Elaboração do 2º artigo    X X X   
Defesa de Tese        X  
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