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Resumo 

A inatividade física é um comportamento complexo e prevalente na população brasileira e 

expressa importantes iniqüidades em saúde, sobretudo, no domínio do lazer.  Intervenções 

comunitárias baseadas na atividade física em espaços públicos têm se destacado no cenário de 

gestão e delineamento das políticas de incentivo à prática. Esse modelo de intervenção se 

estabeleceu como principal medida de enfrentamento da inatividade física em Belo Horizonte 

através do Programa Academias da Cidade (AC). Avaliações do efeito dessas intervenções 

sobre usuários e não usuários têm sido uma demanda premente dos gestores públicos e uma 

importante lacuna na literatura. Diante disso, os objetivos deste trabalho foram: a) descrever o 

perfil sociodemográfico, a prática de atividade física no lazer (AFL), hábitos, 

comportamentos e saúde de usuários de um polo da AC em Belo Horizonte e compará-lo a 

população de não usuários residentes em dois distritos sanitários do município; b) avaliar o 

efeito da presença do programa sobre a prática de atividade física no lazer de não usuários, 

residentes em domicílios localizados a diferentes distâncias da AC. Os dados são provenientes 

do inquérito domiciliar denominado Saúde em Beagá, realizado pelo Observatório de Saúde 

Urbana de Belo Horizonte, entre 2008 e 2009. O inquérito teve delineamento amostral 

probabilístico, estratificado, em conglomerados em três estágios (setor censitário, domicílio e 

um morador adulto). Participaram do inquérito, 4.048 residentes em dois dos nove distritos 

sanitários da cidade amostrados no entorno geográfico de quatro polos da AC: três com local 

previsto para implantação e um polo em funcionamento. Adicionalmente, 319 usuários do 

polo em operação foram entrevistados. O nível de AFL foi obtido com base na versão longa 

do Questionário Internacional de Atividade Física e classificado segundo o ponto de corte de 

150  minutos  por  semana. Para compor os dados individuais foram utilizadas informações 

demográficas, econômicas, características sociais, de estilo de vida e saúde. Variáveis do 

ambiente social e físico foram obtidas a partir da percepção dos  atributos  da  vizinhança.  

Para o primeiro objetivo foi delineado estudo descritivo para a amostra total, comparando 

proporção de indicadores de saúde e prática de atividade física de usuários e não usuários. 

Observou-se diferenças significativas para características sociodemográficas, prática de 

atividade física e perfil de saúde entre os grupos, favorável aos freqüentadores do programa. 

Para o segundo objetivo, definiu-se um raio de 1.500 metros no entorno geográfico dos locais 

de três AC amostradas.  Definido-se um grupo de não usuários exposto, residentes no entorno 

da AC em funcionamento, e dois não expostos. não usuários, residentes em áreas adstritas de 

até 500 metros do polo em funcionamento, tiveram 1,16 chance de serem ativos no lazer 

 

 



7 
 
 

quando comparados com residentes vivendo no entorno superior a essa distância, mesmo 

ajustado por características sociodemográficas e pela renda do setor. Esse efeito não foi 

observado em áreas sem a intervenção. 

 

 

Palavras-chave: Promoção da Saúde, Avaliação, Atividade física. 
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Abstract 

 

Physical inactivity is a complex and prevalent behavior in the Brazilian population and 

expressed major inequities in health, especially in the leisure domain. Community 

interventions based on physical activity in public spaces have stood out in the scenario 

management and design of incentive to practice policies. This intervention model was 

established as a primary means of coping with physical inactivity in Belo Horizonte through 

the City Academies Programme (AC). Health impact evaluations of these interventions on 

users and non-users have been a pressing demand of public officials and an important gap in 

the literature. Therefore, the objectives of this study were: a) describe and compare the 

sociodemographic profile, the practice of physical activity during leisure time, habits and 

health behaviors (some health indicators) of users of a pole of the AC in Belo Horizonte City 

and non-user residents in two health districts of the municipality; b) evaluate the effect of the 

program on the presence of physical activity in leisure physical activity among non-users 

living in households located at different distances from AC. The data are from the household 

survey called Health Beagá, conducted by Belo Horizonte Observatory Urban Health, 

between 2008 and 2009. The survey was probabilistic sampled designed, stratified in three-

stage cluster (census tract home and an adult). 4,048 residents and 319 users of one 

functioning AC were interviewed. The level of leisure physical activity was obtained based on 

the long version of the International Physical Activity Questionnaire and classified according 

to the cutoff point of 150 minutes per week. Individual data were compared by socio- 

demographic, economic, lifestyle and health variables. Social and physical environment 

information was  obtained from the perception of the neighborhood attributes by interviewers. 

For the first objective, a descriptive study was designed for comparing health indicator 

proportions and physical activity levels among users and non-users. There were statistically 

significant differences in sociodemographic characteristics, physical activity and health 

profile between groups in favor of the program users. For the second goal, we defined a 

distance of 1,500 meters in the geographical area of the three AC sites sampled.  Dwellers 

living surrounding the functioning AC were considered exposed and those living  surrounding 

the others two poles without a constructed AC, as  unexposed. Residents living in target areas 

up to 500 meters surrounding the Polo in operation, were 1.16 likely to be active during 

leisure time as compared to residents living in the other surroundings at this distance, even 
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adjusted for sociodemographic features and the sector's income. This effect was not observed 

in areas without an intervention, i.e constructed AC. 

 

Keyword: Health Promotion , Motor Activity , intervention 
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 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

Por muitos anos, as investigações sobre a inatividade física se basearam em modelos e teorias 

de base psicológicas, que demonstravam a condição de ser ou não ativo a partir de 

mecanismos psico-cognitivos e comportamentais1,2. Tais características parecem explicar uma 

parte importante das diferenças nos níveis de atividade física dos indivíduos. Entretanto, não 

contemplam as relações dos sujeitos com o ambiente físico e sociocultural a que são 

expostos2. Além disso, intervenções orientadas para diminuir apenas as barreiras individuais 

relacionadas à prática de atividade física têm impacto reduzido em termos de saúde pública, 

dado o alcance limitado e baixo custo-efetividade3,4 

 

Nesse sentido, os modelos ecológicos emergiram como uma abordagem mais abrangente e 

promissora em explicar a prática de atividade física à medida que assume esse comportamento 

como multifatorial em interação, sob diferentes níveis de influência, com fatores intra e inter 

pessoais, ambientais, sociais e culturais2. A partir desse entendimento, intervenções de base 

comunitária delineadas para maximizar o acesso à atividade física para toda população, 

através de mudanças nos atributos do ambiente, por exemplo, têm se destacado no cenário de 

políticas de enfrentamento da inatividade no Brasil e no mundo2, 5-8  

 

1.1 Programas comunitários de promoção da atividade física 

 

Intervenções comunitárias podem ser definidas como ações orientadas para todo conjunto da 

população5. Quando baseadas no enfrentamento da inatividade física podem envolver: (a) 

ações globais e integradas, onde a atividade física é um dos componentes (ex: políticas 

nacionais de saúde ou transporte); (b) campanhas de massa ou outras estratégias de 

disseminação sobre os benefícios e importância da atividade física regular em meios de 

comunicação; (c) abordagens baseadas em técnicas cognitivo-comportamentais, 

aconselhamento e aulas de atividade física em ambientes comunitários (ex: grupos de 

caminhada/ginástica em praças, parques, igrejas); d) mudanças no ambiente físico com 

criação de espaços públicos para prática5. 
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A complexidade do comportamento ativo tem fortalecido esse tipo de intervenção em todo o 

mundo, geralmente com estratégias multicomponentes que englobam aspectos 

comportamentais, ambientais e informativos5,8. Revisão recente da Cochrane evidencia 

aumento expressivo desse tipo de intervenção. No entanto as evidências compiladas foram 

frágeis em relação à efetividade e impacto5. 

 

No contexto da América Latina não é diferente. Há um crescente investimento público em 

intervenções comunitárias de atividade física com destaque para a oferta de aulas de atividade 

física em grupo, realizadas em centros de convivência, atreladas às mudanças no ambiente 

físico9. Pouco se sabe, porém, sobre o impacto de tais ações. Os estudos disponíveis são 

escassos e a maioria apresenta importantes limitações metodológicas além de medidas de 

efeito inadequadas 6,7 

 

1.2 A promoção da atividade física no contexto do SUS  

 

No Brasil, o controle dos fatores de risco relacionados às doenças crônicas não transmissíveis 

se tornou elemento central no delineamento de ações de enfrentamento das morbidades 

crônicas sob a lógica dos determinantes sociais10. A Política Nacional da Saúde, criada em 

2006, prioriza como uma das áreas temáticas o incentivo a prática de atividade física em todos 

os domínios: doméstico, deslocamento, trabalho e, sobretudo, lazer. Desde então, diversas 

propostas relacionadas à expansão, à avaliação, vigilância, financiamento de intervenções e 

produção de conhecimento relacionado ao tema vêm sendo estimuladas11,12. As medidas 

preconizam ações intersetoriais e focadas na criação de espaços favoráveis a prática e na 

garantia de acesso a todos os estratos populacionais13. 

 

Essas políticas têm se materializado no fortalecimento de mecanismo de vigilância, ações 

diretas em meios de massa e também no repasse direto de recursos aos municípios12,13. Na 

atenção básica, apenas em 2011, quatro em cada dez centros de saúde promoviam alguma 

intervenção de estímulo à prática de atividade física, a maioria baseada em grupos de 

caminhada14. Ademais, em 2011 o Ministério da Saúde lançou um programa nacional de 

intervenção comunitária baseado nas Academias da Cidade desenvolvidas, de forma pioneira, 

em Belo Horizonte/MG, Recife/PE e Aracaju/SE11,15,16. O Plano Plurianual 2011-2015 prevê a 

implantação de pelo menos 4.800 polos desse programa no país10,17.   
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1.2.1 Programa Academias da Cidade de Belo Horizonte (AC) 

 

Em 2005, com o objetivo de elaborar propostas integradas de promoção à saúde e ações 

preventivas aos fatores de risco para doenças crônicas, tendo em vista as altas prevalências 

verificadas no município, foi instituído pela Secretaria Municipal de Saúde o “Grupo de 

Promoção à Saúde”. Reunindo esforços intersetoriais, articulando-se secretarias de Esporte e 

Lazer, Abastecimento e Educação, o grupo desenvolveu o projeto “BH mais Saudável” 

orientado principalmente para a implementação das Academias da Cidade na capital11,18.  

 

Cerca de um ano depois, em dezembro de 2006, por meio de recursos do Ministério da Saúde, 

foi implantada a primeira AC, no Conjunto Mariano de Abreu, na região leste 18,19. 

Atualmente, existem 63 polos do programa espalhados por todas as regionais da cidade20.  

 

No escopo inicial, as AC deveriam ser desenvolvidas, estrategicamente, nas proximidades dos 

centros de saúde. Maximizando sua abrangência para todo o entorno do polo, através de ações 

vinculadas nas escolas municipais, equipamentos públicos e demais políticas adstritas. A 

implantação dos polos deveria ocorrer, preferencialmente, em áreas de maior vulnerabilidade 

e pertencer à área do BH Cidadania18, 19,20. 

 

Ao contrário das academias ao ar livre (aparelhos de ginástica em locais públicos), as 

atividades da AC ocorrem em locais fechados e de forma supervisionada21. Em sua maioria, 

os espaços utilizados são compartilhados com outros equipamentos públicos, e até mesmo 

privados, como centros esportivos, centros de referência do idoso, associações comunitárias, 

universidades e igrejas. Isso não impede que algumas atividades, incluindo confraternizações 

e eventos, ocorram em praças e parques dos bairros19. 

 

O programa atende, prioritariamente, pessoas acima de 18 anos encaminhadas pelos centros 

de saúde e também aqueles que, espontaneamente, procuram o serviço18,19. As AC funcionam 

em um ou dois turnos, inclusive o noturno, de segunda a sábado. O planejamento e 

organização dos horários das práticas permitem que cada usuário frequente a academia três 

vezes por semana durante pelo menos uma hora diária, sendo 30 minutos destinados a 

atividades aeróbicas (ex: caminhada) e o restante destinado a exercícios de força (ex: ginástica 
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geral). Os espaços para prática são diversificados conforme a estrutura do polo. Muitos dos 

implementos utilizados nas aulas são confeccionados pelos próprios professores a partir de 

materiais alternativos11,18,19.  

 

As atividades são orientadas por profissionais de Educação Física, concursados, auxiliados 

por estagiários da área. As AC estão articuladas aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) que desenvolvem atividades complementares como educação nutricional19,22. Antes 

de iniciar as atividades na academia, todos os usuários são submetidos a uma avaliação 

antropométrica, testes de aptidão física e a um questionário sobre histórico e estado de saúde 

atual19. A partir desses procedimentos, estabelece-se o protocolo de exercícios mais adequado 

dentro do que é oferecido pelo programa. Identificada a necessidade de exames 

complementares, o usuário é encaminhado ao centro de saúde e, posteriormente, retorna à 

academia para uma nova avaliação19,20. Estima-se que cada polo do programa atende cerca de 

400 pessoas20. 

 

1.3 Avaliação do impacto de programas comunitários de promoção da atividade 

física  

 

Os efeitos de uma intervenção comunitária devem ser avaliados quanto a desfechos primários, 

nível de atividade física, bem como desfechos secundários como índice de massa corporal e 

morbidades metabólicas. É relevante mensurar também outros aspectos do estilo de vida: 

tabagismo, consumo adequado de frutas e verduras, comportamento sedentário (tempo 

sentando, usando computador ou assistindo televisão), uso de outros serviços de saúde, 

tabagismo e consumo de álcool. E também, fatores intermediários à prática como o nível de 

conhecimento sobre atividade física, motivação, suporte social e percepção do ambiente físico 

e social5. Este último elemento, torna-se ainda mais relevante dado a natureza das 

intervenções comunitárias, que articulam políticas sociais e de reformulação do ambiente. 

Aumentar as oportunidades para a prática de atividade física através da criação de espaços de 

convivência e melhorias em condições estruturais como iluminação, manutenção de calçadas 

pode melhorar a percepção de segurança, a coesão e capital social nas vizinhanças e estimular 

maiores níveis de prática 23-29. 
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Outro componente fundamental das avaliações de efetividade é a medida da ocorrência de 

efeitos adversos, não intencionais, provocados pela intervenção5,24.. Esse último aspecto 

avaliativo é conceito chave na compreensão dos desdobramentos de uma política que, 

inadvertidamente, pode ter efeitos distintos sobre subgrupos da população, agravando 

disparidades sociais, por exemplo24,30.  Duas teorias importantes em Saúde Pública permitem 

refletir sobre essa dimensão.  

 

A primeira diz respeito à abordagem populacional de prevenção de doenças proposta por 

Geoffrey Rose, que instaurou uma nova forma de se pensar políticas de saúde31. Segundo 

Rose (1985), uma intervenção deve focalizar todo o conjunto da população e não somente 

subgrupos que apresentam alto risco de adoecer.  Isso se deve ao fato de que os casos 

potenciais de uma doença provêm daqueles que apresentam baixa ou média exposição a 

determinado fator de risco, ou seja, a maior parte de uma população31.  

 

A distribuição dos riscos se prolonga em um continum em que todos apresentam algum nível 

de exposição, sendo poucos classificados como sob alto risco. Rose (1985) demonstrou que 

intervenções orientadas para todo conjunto populacional seriam mais eficientes do que 

abordagens focalizadas em grupos específicos, à medida que poderiam deslocar a curva de 

distribuição de risco em bloco, prevenindo casos potenciais31,32. 

 

Em contraponto, uma segunda teoria, proposta por Link & Phelan (1995), questiona a 

capacidade da abordagem de Rose (1985) em mitigar as disparidades em saúde33. Em uma 

distribuição de risco populacional, indivíduos em vulnerabilidade estariam mais à direita da 

curva, ou seja, onde se concentram os riscos. Deslocando essa curva em bloco à esquerda, 

esses indivíduos reduziriam relativamente seu risco. No entanto esses se beneficiariam menos 

da intervenção pelo fato de continuarem, em relação à distribuição inicial, na mesma 

posição33. Apesar da abordagem populacional apresentar maior abrangência, os efeitos não 

serão homogêneos dado que o risco de ser exposto é diferenciado entre os estratos 

sociais30,33,34. 

 

Nesse contexto, intervenções comunitárias devem conciliar aspectos da abordagem 

populacional e também enfocar populações vulneráveis, de maneira a interferir no contexto 

mais geral em que está inserido e ao mesmo tempo mitigar as desigualdades injustas no 
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acesso à atividade física. As avaliações de efetividade devem, portanto, contemplar essas 

dimensões medindo os efeitos diretos (usuários) e indiretos (não usuários) dessas 

intervenções5,30. 

1.4 Proposição de modelo conceitual 

 

A prática de atividade física é um comportamento multifatorial modulado, positiva ou 

negativamente, por fatores demográficos, socioeconômicos, ambientais, socioculturais, psico-

cognitivos, estado de saúde físico e mental.  Modelos teóricos têm sido propostos para 

explicar a relação desses fatores com comportamento ativo, destacando-se aqueles com 

abordagens ecológicas2,3.  

 

O modelo conceitual de Saúde Urbana proposto por Caiaffa et al (2008) sugere que 

características  do  espaço  urbano,  nas  múltiplas  dimensões  (ambiente  físico,  social, 

econômico  e  político)  podem  influenciar  a  saúde.  Uma rede interligada de determinantes 

define o contexto das cidades e  a  saúde  das  populações,  moduladas  por  fatores (proximais 

e distais) e atores em níveis múltiplos35. 

 

Diez-Roux & Mair (2010) propõem modelo teórico esquemático de como as características da 

vizinhança podem afetar a saúde da população. Esse pressuposto define que a 

heterogeneidade populacional, alocação de recursos, serviços, atributos do ambiente  físico  e  

social  podem interagir para modular indicadores de saúde, inclusive a prática de atividade 

física24. 

 

O modelo ecológico, proposto por Sallis et al (2006), demonstra que a atividade física pode 

ser influenciada por características psico-cognitivas (experiências anteriores, conhecimento, 

motivação e auto-eficácia) assim como por níveis mais abrangentes como o ambiente, as 

políticas públicas e de governança, além da interação entre estes níveis. Este modelo destaca o 

papel do ambiente social e físico na mudança de comportamento dos indivíduos2. Andrade 

(2013), sugere um modelo onde o ambiente físico e social é  modulado  pelas  diferenças 

socioeconômicas e esses atributos,  por  sua  vez,  repercutem  na  prática  de  atividade física 

dada a distribuição desigual de recursos em vizinhanças vulneráveis36. 
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Baseado nos referenciais teóricos-conceituais propostos por Caiaffa  et  al  (2008), Diez-Roux 

& Mair (2010), Sallis et al (2006) e Andrade et al (2013) propomos um modelo para avaliar o 

efeito da presença do programa Academia da Cidade sobre a prática de atividade física. 

Este modelo sugere que um programa comunitário pode aumentar a prática de atividade física 

de seus usuários e também de não usuários residentes em seu entorno. A presença da 

academia pode melhorar a disponibilidade de recursos para atividade física na vizinhança, e 

mitigar as iniquidades de sexo, idade, renda e escolaridade relacionadas à prática. Também 

pode modificar, em nível intermediário, características do ambiente físico e social e, a partir 

daí, atuar sobre aspectos mais proximais relacionadas à atividade física de lazer, como suporte 

social. De maneira recíproca, a distribuição e características dos atributos ambientais e 

individuais do contexto em que está inserido poderiam afetar o programa, maximizando ou 

minimizando a potencialidade dos efeitos.  

 

Figura 1: Proposta de modelo conceitual  

FATORES DISTAIS  
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2. OBJETIVOS 

 

Descrever o perfil sociodemográfico, a prática de atividade física, hábitos, comportamentos e 

saúde de usuários de um polo do Programa Academia da Cidade de Belo Horizonte 

comparando-os com a população de não usuários residentes em dois distritos sanitários do 

município, com foco na idade, sexo e nível socioeconômico (Artigo 1). 

 

Avaliar o efeito da presença do Programa Academia da Cidade de Belo Horizonte sobre a 

prática de atividade física no lazer de não usuários, residentes em domicílios localizados a 

diferentes distâncias do polo do programa (Artigo 2) 
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3. ARTIGO 1: Indicadores de saúde e prática de atividade física de usuários e não 

usuários do Programa Academia da Cidade. Estudo Saúde em Beagá.  

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas a população brasileira tem passado por intensas e rápidas mudanças em 

seu perfil demográfico1. O efeito das alterações na estrutura etária, com aumento da 

expectativa de vida, reflete-se na dinâmica saúde-doença2. Embora as doenças infecciosas e 

crônicas coexistam no atual cenário epidemiológico, a implacável projeção do 

envelhecimento populacional realça a relevância das morbidades crônicas não transmissíveis2. 

A mortalidade por agravos cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas 

corresponde a mais de 68% dos óbitos no país3 e atinge em diferentes magnitudes todas as 

regiões brasileiras, com alarmantes gradientes sociais2,4.  

 

A promoção da saúde se insere nesse paradigma demográfico-epidemiológico como estratégia 

que reúne medidas de enfrentamento dos fatores de risco modificáveis, tendo em vista o 

empoderamento da população, a construção de políticas favoráveis à vida e a equidade5,6. 

Estima-se que das mortes sensíveis à atenção primária ocorridas em um ano, parte contingente 

seria evitada por ações de promoção, prevenção e controle de doenças não transmissíveis2.  

 

A distribuição dos fatores de risco à saúde entre os brasileiros não se dá ao acaso. 

Características sociodemográficas como escolaridade, posição socioeconômica, ocupação, 

sexo e raça podem determinar experiências distintas de adoecimento e exposição a riscos à 

saúde, incluindo a inatividade física7,8, quarto fator de risco para mortalidade global9.  

 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (2014)10, apenas 22,5% dos brasileiros atendem as 

recomendações mínimas de atividade física de lazer (AFL). Apesar de análises de tendências 

temporais apontarem um aumento significativo da prática nesse domínio11, os níveis ainda são 

considerados baixos e expressam iniquidades no acesso10,11. Há um declínio expressivo da 

AFL com o aumento da idade10,11, explicados parcialmente por fatores biológicos12,13. Pouco 

mais de 13% da população com 60 anos e mais atingem as recomendações de AFL e já, aos 

40 anos, apenas 18,3% praticam atividade suficiente nesse domínio10. De forma consistente, 
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os estudos têm demonstrado que mulheres são menos ativas que os homens no tempo livre14-17 

e essa relação é observada em todas as capitais brasileiras11.  

 

A prática regular de AFL aumenta de forma expressiva com a posição socioeconômica e anos 

de estudo, sugerindo entre outros aspectos, diferenciais no acesso a espaços de lazer14-17. Tais 

características podem mediar outros fatores de proteção, como o consumo adequado de frutas, 

verduras e legumes11. Esses desequilíbrios socioeconômicos também acarretam diferenciais 

no uso e acessos a serviços preventivos, colocando os mais pobres em situação 

desfavorável11,18.  

 

Nesse contexto de iniquidades, no cerne das ações de promoção da Saúde, aninhadas na 

Política Nacional de Promoção da Saúde5, observa-se um investimento prioritário do poder 

público em iniciativas de incentivo à atividade física, sobretudo na esfera municipal. Em 

destaque, estão intervenções comunitárias baseadas na oferta de atividade física em locais 

públicos, conjugadas com a reformulação do espaço urbano5,6,19. Em Belo Horizonte, essas 

iniciativas se traduziram no Programa Academia da Cidade consolidado como frente de 

promoção da atividade física, em franca expansão na capital, desde 200619-22.  

 

À medida que essas intervenções se disseminam pelo município e pelo país aumenta a 

necessidade de medidas avaliativas que contribuam para o avanço dessas políticas no SUS19. 

A despeito da literatura recente revelar esses esforços23-28, ainda são escassas investigações 

que determinam o impacto desse tipo de intervenção29,30. Parte dessa lacuna é atribuída a 

descrições limitadas das populações atingidas, bem como do próprio programa, além de 

restrições metodológicas relacionadas a medidas de efeito29,30. Sabe-se que características 

sociodemográficas, sexo feminino e menor escolaridade, são preditoras da participação em 

programas de base comunitária no Brasil31. No entanto, a expansão do modelo Academias da 

Cidade em âmbito federal32,33, com base em iniciativas municipais, requer base de avaliações 

norteadoras para adoção de melhores práticas de gestão e aperfeiçoamento da intervenção, 

sendo informações sobre usuários e não usuários do programa relevantes nesse processo19. 

 

Assim, o objetivo deste estudo foi descrever o perfil sociodemográfico, a prática de atividade 

física, hábitos, comportamentos e saúde de usuários de um polo do Programa Academia da 

Cidade de Belo Horizonte comparando-os à população de não usuários residentes em dois 
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distritos sanitários do município, com foco na idade, sexo e nível socioeconômico. A hipótese 

é que um programa comunitário de promoção da atividade física instalado em área de 

vulnerabilidade atue sobre diferentes fatores de proteção à saúde e colabore na mitigação das 

iniquidades relacionadas ao acesso à atividade física.    
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3.2 MÉTODOS 

 

Desenho do estudo 

 

Os dados são provenientes do inquérito domiciliar denominado Saúde em Beagá, realizado 

pelo Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte, entre 2008 e 2009. Este estudo foi 

delineado com o objetivo de caracterizar os modos e estilo de vida da população e construir 

uma linha de base para avaliação do impacto da implantação das Academias da Cidade (AC). 

 

A coleta de dados foi realizada em dois dos nove distritos sanitários de Belo Horizonte: Oeste 

e Barreiro. Esses dois distritos foram selecionados tendo em vista a implantação planejada de 

polos da AC nesses locais, a viabilidade logística pela proximidade geográfica entre eles e a 

heterogeneidade interna em relação a aspectos sociodemográficos e de saúde34, 35.  

 

Os não usuários foram selecionados a partir de uma amostragem complexa proporcional, 

estratificada pelo Índice de Vulnerabilidade à Saúde (IVS)36, em três estágios: (a) setor 

censitário; (b) domicílio; (c) um morador adulto selecionado por sorteio entre todos 

moradores maiores de 18 anos no domicílio, totalizando uma amostra de 4.048 entrevistados. 

Todos os usuários pertencentes à lista disponibilizada pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Belo Horizonte, no ano de realização do inquérito, foram convidados a participar do estudo, 

totalizando 319 entrevistas. 

 

Coleta dos dados 

 

Os dados foram coletados por entrevistadores treinados por meio de entrevistas face-a-face 

realizadas no domicílio. Não usuários e usuários responderam ao mesmo questionário, 

composto de seis blocos: Domiciliar, Sociodemográficos, Mobilidades, Hábitos e 

Comportamentos, Saúde e Determinantes Sociais. Realizou-se avaliação antropométrica com 

aferição de peso, altura e circunferência da cintura.   

 

Variáveis estudadas 
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A atividade física de lazer foi mensurada pela pergunta: “O Sr. pratica (ou praticou) alguma 

atividade física, nos últimos três meses?”. Aqueles que responderam positivamente a essa 

questão relataram as atividades realizadas na última semana em termos de tipo, duração, 

frequência e intensidade. O tempo de AFL foi obtido pela multiplicação da frequência 

(dias/semana) e da duração média (minutos/ dia) de caminhada, atividades leves, moderadas e 

vigorosas, esta última multiplicada por dois. O nível de atividade física foi classificado 

considerando as recomendações atuais, sendo considerados ativos os indivíduos com escore 

de atividade física > 150 minutos/semana11. 

 

O consumo regular de frutas, verduras e legumes foi avaliado a partir das seguintes perguntas: 

“Em quantos dias da semana o(a) senhor(a) costuma comer frutas?”, “Em quantos dias da 

semana o(a) senhor(a) costuma tomar suco de frutas natural?” e “Em quantos dias da semana 

o(a) senhor(a) costuma comer pelo menos um tipo de verdura ou legume?”, categorizado em 

< 5 dias/semana ou/e  ≥5 dias/semana.  

 

Para o sexo feminino, foi avaliada realização de exames preventivos mensurado pelas 

perguntas: “A Sra. já fez preventivo papanicolau?” e “ A Sra. já fez exame de mamografia?”. 

A morbidade autoreferida foi medida por duas questões: “Alguma vez, um médico ou outro 

profissional de saúde já disse que o(a) sr.(a) tem diabetes ou glicemia alta?”; “Alguma vez, 

um médico ou outro profissional de saúde já disse que o(a) sr.(a) tem pressão alta 

(hipertensão)?”. A autopercepção da saúde foi mensurada em escala likert com cinco itens 

(muito boa a muito ruim) através da pergunta: “De maneira geral o(a) Senhor(a) diria que a 

sua saúde está ?” e filiação a plano de saúde por: “O Sr(a). possui algum plano privado de 

saúde (não considerar SUS)?”.  

 

Apenas os não usuários que referiram não ter praticado AFL nos três meses anteriores à 

entrevista foram questionados sobre as barreiras para prática, estratificadas po renda familiar: 

“Está bem e não precisa se exercitar”; “Tem medo de se machucar”; “Não tem tempo”; “Anda 

muito cansado(a)”; “Não tem uma boa saúde para se exercitar”; “Não tem companhia e não 

gosta de ir só”; “Não gosta de fazer atividade física”; “Já faz exercício suficiente em seu 

trabalho”; “Não tem acesso a equipamentos de ginástica”; “Não conhece local 

adequado/seguro para se exercitar”. 



27 
 
 

 

Foram consideradas as seguintes variáveissociodemográficas: sexo, idade (18-29; 30-39; 40-

49; 50-59; >60 anos), raça/cor da pele (Branca e Não branca), estado 

conjugal (Solteiro; Casado/amigado; Desquitado/Separado e Viúvo), 

escolaridade (0-4; 5-8; 9-11 e ≥12 anos de estudo), trabalho atual 

(Nunca trabalhou; Sim, trabalha; Sim, já trabalhou), renda familiar 

(< 1; 1-3; 3-5; 5-9 e ≥10 salários mínimos). 

 

Análise estatística 

 

Foi realizada análise descritiva dos dados por meio de distribuição de frequências. Estimou-se 

a prevalência e intervalo de 95% de confiança de ativos no lazer, modalidades de exercícios 

relatados e barreiras para atividade física. O teste qui-quadrado de Pearson foi usado para 

comparar as proporções entre os grupos e verificar diferenças entre usuários da AC e não 

usuários em relação às características sociodemográficas e perfil de atividade física. Para não 

usuários inativos no lazer a proporção de barreiras foi comparada por faixa de renda. Bem 

como as distribuições dos indicadores de hábitos, comportamentos e saúde entre indivíduos 

do sexo feminino e  com 40 anos e mais.  

 

Para análise estatística utilizou-se o software Stata, versão 12. Os pesos amostrais e o 

delineamento complexo da amostra foram considerados na análise utilizando comando svy. 

 

 

Questões éticas  

 

O projeto “Saúde em Beagá” foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG 

(COEP) sob o parecer n.º ETIC 253/06 – EXTENSÃO de 01/8 17/09/08.  

 

3.3 RESULTADOS 

 

Dos 319 usuários, sete não tinham informações válidas e foram excluídos de todas as análises, 

totalizando 312 usuários e 4.048 não usuários para este estudo. O nível de atividade física, 
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modalidades de exercícios praticados e perfil de ativos foram apresentados apenas para n=290 

usuários e 3.815 não usuários os quais  completaram o módulo de atividade física. Além 

disso, a descrição das barreiras percebidas para atividade física foram  descritas para n=2.361 

que não relataram atividade física nos três meses anteriores à entrevista e tinha informações 

para a variável renda familiar.   

 

As características sociodemográficas de usuários e não usuários foram dissimilares, 

sobretudo, nos extremos. A distribuição por faixa etária entre usuários da AC e não usuários 

foi inversa com maior proporção de indivíduos com 60 anos e mais entre os primeiros (29,8% 

versus 14,6%). Ambos os grupos apresentaram maior proporção do sexo feminino. No 

entanto, entre os usuários da AC essa frequência foi bastante expressiva (88,1%). Em relação 

ao estado civil, a maioria relatou ter companheiro; usuários apresentaram maior percentual de 

viúvos (12,2% versus 5,35%) enquanto não usuários maior proporção de solteiros (36,8% 

versus 11,5%) Em relação à raça/cor autorreferida a proporção de não brancos foi maior entre 

usuários (Tabela 1).  

 

Os usuários da AC referiram menor escolaridade, apresentando maiores frequências para 0-4 

anos de estudo (38.5% versus 19,9%) seguida pelo estrato de 9-11 anos de estudo (34% 

versus 36,7%). Entre não usuários, 22,5% referiram ter 12 anos e mais de estudos, contra 

5,1% dos usuários da AC. A maioria dos usuários relatou não trabalhar na ocasião da 

entrevista, ao contrário da população em que mais de 60% trabalhavam (Tabela 1). 

 

Em ambos os grupos, a maioria informou renda familiar de 1 a 3 salários mínimos. No 

entanto, acompanhado a distribuição da escolaridade, a população apresentou maior 

proporção de indivíduos na faixa de renda superior a 10 salários mínimos (16,8% versus 

3,3%). A filiação a plano de saúde foi maior entre não usuários (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Características sociodemográficas de usuários do Programa Academia da Cidade e 

não usuários residentes em dois distritos sanitários de Belo Horizonte/MG. 2008-2009. Estudo 

Saúde em Beagá.  

Variáveis 
Usuários 

  
Não usuários1 

p 

n= 312 n=4.408 

SÓCIODEMOGRÁFICAS     
Idade     
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18 – 29 4,5  30,7 <0,001 

30 – 39 12,5  20,6  

40 – 49 26,0  19,2  

50 -59 27,2  15,0  

60 e mais 29,8  14,5  

     

Idade em anos (média ± dp) 51,6 (13,0)  44,4 (16,9) <0,001 

     

Sexo (Feminino) 88,1  53,1 <0,001 

     

Raça/cor (Preta ou parda)* 55,5  59,1 0,133 

     

Estado civil      

Solteiro 11,5  36,8 <0,001 

Casado/ Amigado 66,7  52,0  

Desquitado/ Separado 9,6  5,9  

Viúvo 12,2  5,3  

     

Anos de estudo*      

0 – 4 anos 38,5  19,4 <0,001 

5 – 8 anos 22,4  21,4  

9 – 11 anos 34,0  36,7  

≥ 12 anos  5,1  22,5  

     

Trabalho atual     

Não 21,8  10,7 <0,001 

Sim, trabalho 32,7  64,6  

Sim, trabalhei 45,5  24,7  

     

Renda familiar*a     

< 1 sm 1,3  2,0 <,0,001 

1 a 3 sm 43,5  38,0  

3 a 5 sm 33,0  24,1  

5 a 9 sm 18,9  19,1  

10 sm e mais 3,3  16,8  

     

Renda familiar ≥ 3sm* 55,2  60,0 0,084 

     

Plano de saúde*     

Sim 39,7  47,9 <0,001 

1 Dados ponderados 
a Salário mínimos (SM)  R$ 415,00 

*4 a 98 a Missing  

 

Entre os usuários que relataram atividade física no trimestre anterior a entrevista (n=290), 

86,9% (IC95% 82,9-90,8) realizaram 150 minutos ou mais de atividade física leve, moderada 

e/ou vigorosa, contra 30,2% (IC95% 27,4-33,0) dos não usuários (n=3.815).  Os exercícios 
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físicos mais relatados entre os usuários foram aqueles oferecidos pela AC, sendo ginástica 

geral (82,0%), caminhada (67,6%) e alongamento (29,5%). Para os não usuários, caminhada 

(53,2%), esportes coletivos (21,7%) e musculação (13,1%) foram os mais frequentes. Em 

relação à proporção de ativos no lazer, verifica-se um perfil distinto entre os usuários e não 

usuários com gradientes inversos para sexo, idade e escolaridade. Na população, o 

comportamento ativo foi significativamente maior entre o sexo masculino (17,0%), na faixa 

etária de 18-29 anos (12,0%) e renda ≥ 3sm (21,38%). Ao contrário, na AC, não 

foram observadas  diferenças significativas para nível de AF sendo 

maior para sexo feminino (87,7%), na faixa etária de 60 anos e mais 

(30,1%) e renda ≥ 3sm (57,9%).   

 

Não usuárias com maior renda relataram consumir frutas dentro da frequência recomendada 

(73,1%), bem como atenderam o nível de atividade (29,8%) em proporção significativamente 

maior que seus contrapartes, não usuárias de menor renda. Ainda, mais de 60% tinham plano 

de saúde e a frequência de realização de Papanicolau também foi maior para esse grupo ( 

94,9% versus 86,8%). Ao contrário, as mulheres com menor renda reportaram em maior 

proporção hipertensão (53,0% versus 42,1%) e pior percepção da saúde (15,8% versus 5,5%).  

As usuárias da AC referiram proporções expressivas para os fatores de proteção, superando as 

proporções encontradas para aquelas de maior renda. No entanto, apresentaram maior 

ocorrência de hipertensão, diabetes percepção da saúde regular ou ruim e maioria não tinha 

plano de saúde. Ressalta-se que entre as usuárias de menor renda a ocorrência de morbidade 

foi similar ou superior a observada na AC, superando a proporção de pior percepção da saúde 

(15,8% versus 7,6%). Além disso, a proporção de cobertura por plano de saúde neste grupo 

foi menor que aquela observada entre usuárias (Tabela 2). A média e mediana de idade (anos) 

para usuárias e não usuárias nessa faixa etária foram, respectivamente: 54,4 (53,2-55,8) e 55,1 

(54,3-56,1); 54,5 (min40- máx92) e 56,6 (min40-máx95). 

 

As barreiras referidas para AFL variaram conforme a faixa de renda.  A falta de tempo foi a 

mais relatada por ambos os grupos, significativamente maior nos indivíduos com renda >3 

salários mínimos.  Não houve diferença entre os grupos para a barreira “não gosta de 

atividade física” (p>0,05). Para as demais barreiras, a percepção proporcional foi 
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significativamente maior entre aqueles com renda referida <3 salários mínimos, sendo a “falta 

de equipamento de ginástica” (42,1%) a segunda mais frequente nesse grupo.  
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Tabela 2: Marcador de alimentação adequada, prática de AFL, uso de serviços de saúde, 

morbidade referida e percepção de saúde de mulheres com > 40 anos usuárias e não usuárias 

do programa Academia da Cidade de Belo Horizonte/MG. 2008-2009.  Estudo Saúde em 

Beagá.  
Variáveis 

 Usuárias > 40 

anos  

 

 
Não usuárias > 40 anos1 

 Renda familiar (SM)a 

(n=224)  < 3 SM (n=712)  > 3 SM (n=632) 

%   IC 95%  %   IC 95%  %   IC 95% 

HÁBITOS E COMPORTAMENTOS*           

Consumo de frutas            

> 5dias/semana 76,3  70,7-81,9  60,9  57,3-64,5  73,1  69,6-76,6 

AFLb*            

> 150 min/sem (leve/mod/vigorosa) 87,3  82,7-91,9  18,4  15,5-21,3  29,8  26,2-33,6 

USO DE SERVIÇOS DE SAÚDE            

Já fez exame Papanicolau?*            

Sim 95,6  93,3-98,5  86,8  84,3-89,3  94,9  93,2-96,6 

Já fez mamografia?b            

Sim 97,7  95,8-99,7  85,0  82,4-87,7  93,8  91,9-95,7 

Plano de saúde*            

Sim 42,4  35,9-48,9  29,01  24,4-33,6  68,4  63,7-73,1 

MORBIDADE REFERIDA            

Hipertensãob%            

Sim 48,2  41,6-54,8  53,0  49,3-56,7  42,1  36,9-47,2 

Diabetesb            

Sim 13,4  0,9-17,8  14,9  12,3-17,5  11,7  0,9-14,2 

PERCEPÇÃO DA SAÚDE            

Ruim/muito ruimb* 7,6  4,1-11,5  15,8  12,1-18,7  5,5  3,1-7,4 

            
1Dados ponderados 
a Salário mínimo (SM) R$ 415,00 

* Comparações entre não usuárias com renda < 3SM e > 3 SM significativas (p < 0,001) teste qui-

quadrado de Pearson 
% Comparações entre não usuárias com renda < 3SM e > 3 SM significativas (p < 0,05) teste qui-

quadrado de Pearson 
bMissing 1 a 19 
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Figura  1: Prevalência de barreiras percebidas para prática de atividade física por não usuários 

do programa Academia da Cidade de Belo Horizonte/MG estratificada por renda. 2008-2009. 

Estudo Saúde em Beagá. 
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3.4 DISCUSSÃO 

 

Usuários de um polo do programa Academia da Cidade de Belo Horizonte diferiram quanto a 

características sociodemográficas e prática de atividade física quando comparados a não 

usuários residentes em dois distritos sanitários do município. Entre os usuários, indivíduos 

com menor renda, maior faixa etária e sexo feminino foram os mais ativos no lazer, inverso 

ao perfil da população. As barreiras percebidas por não usuários inativos no lazer foram mais 

freqüentes no estrato de menor renda. Na análise restrita ao grupo de sexo feminino e com 40 

anos e mais, fatores de proteção e morbidade referida diferiram entre os estratos de renda, 

desfavorável aquelas com renda menor que 3 salários mínimos. Usuárias reportaram hábitos e 

comportamentos favoráveis e alta morbidade.  

As diferenças sociodemográficas entre usuários e não usuários corroboram o perfil de 

participantes do programa relatado em outro polo no município26 e no Brasil24, 25, 37. Em Belo 

Horizonte, os polos do programa são implantados, prioritariamente, em áreas de maior 

vulnerabilidade21,22, que reúnem características de maior desvantagem social.  A maior 

participação de mulheres no programa pode estar relacionada à natureza das atividades físicas 

ofertadas, sendo a ginástica geral uma preferência notadamente feminina17,38. Outro aspecto 

pode estar relacionado à maior participação das mulheres nos serviços de saúde e, 

possivelmente, maior captação pelo programa26,39. 

Ademais, esse grupo já foi identificado como uma “demanda reprimida” em atividade física 

no lazer já que, em comparação ao sexo masculino, as mulheres são menos ativas nesse 

domínio10,11,31.  Os homens parecem usufruir mais espaços e oportunidades para prática, por 

exemplo, através dos esportes coletivos17,38. Ao mesmo tempo, atividade física no trabalho e 

por deslocamento podem competir com o tempo para o lazer, de forma diferenciada, para o 

sexo masculino, afastando-os ainda mais do programa40.  

Quando se observa a diferença no perfil de ativos verificado entre grupo de usuários e não 

usuários esse fato é flagrante. A prevalência de ativos na população brasileira é bem 

estabelecida e demonstra importante gradiente social10,11, replicado na proporção de ativos 

entre os residentes dos dois distritos amostrados. A inversão desse perfil entre os usuários da 

AC sugere que o programa pode mitigar essas diferenças e propiciar no cotidiano da 

população oportunidades para a prática de atividade física de lazer para grupos mais 

vulneráveis. No polo avaliado, assim como vem sendo demonstrado em outras capitais24,25,37, 
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indivíduos do sexo feminino, com menor renda e maior idade têm encontrado nas AC um 

espaço para a prática de atividades físicas e promoção da saúde.  

As modalidades referidas pelos usuários corroboram essa hipótese e reforça a AC como 

espaço privilegiado para a prática de atividade física desse grupo. As três atividades mais 

relatadas pelos frequentadores do programa coincidem com a oferta de atividades da AC21,22 e 

acompanha o padrão verificado em programas de outras capitais24,25,37. De fato, quando 

questionados sobre a autopercepção do nível de atividade física, 77% dos usuários da AC se 

classificaram como mais ativos no momento do inquérito em relação ao mesmo período do 

ano anterior (dados não mostrados).  

Entre não usuários as práticas refletiram o perfil sociodemográfico com exercícios de maior 

intensidade, como corrida e esportes coletivos. Assim como em outros locais do país, a 

caminhada apareceu como preferência17,38, possivelmente, por representar uma atividade mais 

acessível9,14.  A garantia de espaços públicos adequados para praticas dessa natureza pode ser 

estratégica no estímulo à atividade física, principalmente, em estratos mais vulneráveis. 

Observou-se neste estudo, que entre os não usuários inativos, a falta de equipamentos de 

ginástica e espaços adequados e seguros foram uma demanda importante, principalmente, no 

estrato mais pobre. 

No contexto das AC a sensibilização para diferentes componentes do estilo de vida aparece 

como um dos eixos de intervenção22 . Procurou-se explorar as distribuições de outros fatores 

de proteção à saúde, minimizando a heterogeneidade entre grupos, pela análise focada no sexo 

feminino e mesma faixa de idade. A distribuição proporcional sugere que usuárias do 

programa apresentaram um perfil diferenciado dos seus pares – mulheres, com 40 anos e mais 

e no menor estrato de renda - em relação a todos os fatores de proteção avaliados. A 

extrapolação dessa hipótese está condicionada a delineamentos adequados, mas sinalizam que 

esses desfechos devem ser investigados em análises de impacto como mudanças desejáveis 

para além do nível de atividade física6.   

A maior proporção de morbidades referidas entre usuárias sugere que o programa é lócus para 

recuperação da saúde26. Na população vulnerável, aquelas mulheres mais preocupadas com 

cuidados em saúde podem buscar com maior frequência o programa. Ou ainda, aquelas que 

mesmo doentes, estão em condições de praticar atividades físicas, objetiva ou subjetivamente 

visto a alta proporção de hipertensão e diabetes no grupo de não usuárias de baixa renda, 

possivelmente, refletindo sobre a autoavaliação da saúde.  Por outro lado, isso pode sinalizar 

também que frequentadores da AC lidem melhor com seus problemas de saúde em relação 



36 
 
 

aos seus pares, como indicia a melhor percepção da saúde a despeito da maior presença de 

doenças.    

Entre não usuários as diferenças significativas na distribuição, por faixa de renda, verificada 

para uso de serviços de saúde e hábitos e comportamentos foi alarmante. Fator importante 

sobre essa questão pode ser a cobertura de plano saude, expressivamente, menor entre as não 

usuárias de menor renda o que pode impactar o acesso a serviços. Aliado a isso, as barreiras 

estruturais referidas pelos indivíduos classificados como inativos reforçam a condição 

socioeconômica como importante modulador a prática de atividade física.  

Características do ambiente físico e social podem facilitar ou dificultar o comportamento 

ativo41-43. Na mesma direção, barreiras intrapessoais, como “medo de se machucar” podem ser 

sustentadas pelo desconhecimento e falta de vivência, componentes que se retroalimentam em 

contextos de desvantagem social43. De tal maneira, o delineamento articulado de políticas 

urbanas e sociais pode evitar desigualdades no acesso15, o que coloca as AC como centros 

estratégicos na mitigação dessas diferenças.  

É importante discutir os resultados apresentados em relação algumas limitações. Este trabalho 

trata de epidemiologia descritiva sem pretensão de ser um estudo de associação. A avaliação 

de apenas um polo impossibilita a generalização já que não consegue representar toda 

heterogeneidade do programa. Assim como a população dos dois distritos não são 

representativas do município. No entanto, a consistência dos resultados encontrados com 

outros estudos sugere validade externa. A prevalência de ativos na população brasileira foi de 

33,8%11, pouco maior daquela encontrada para os não usuários da AC, 30,2%. Essa proporção 

também foi similar a estimativa para Belo Horizonte 36,4%11. Em Aracaju/SE, a prevalência 

de usuários do programa ativos no lazer foi 75%37. Na mesma direção, usuários do programa 

em Recife/PE tiveram maiores chances de se envolverem em atividades moderadas e 

vigorosas no lazer em comparação aqueles que nunca o frequentaram24. 

 Viés de informação por falsa-resposta, respostas considerada socialmente aceitas, pode ser 

um problema neste estudo. As entrevistas com usuários foram realizadas no domicílio o que 

poderia minimizar esse viés, além do intenso treinamento dos entrevistadores. Medidas 

autorreferidas de AFL podem ser sub ou superestimadas. No entanto, o instrumento utilizado 

foi validado para população brasileira46, sendo apresentados cartões de resposta para 

padronizar a coleta de dados.   

Em Belo Horizonte, estima-se que as AC atendam cerca de 1% da população22, similar a 

capacidade de programa consolidado em Aracaju/SE37. Frente à alarmante demanda de 
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inativos no lazer e dos gradientes sociais observados nas barreiras relatadas e fatores de 

proteção à saúde identificados nos dois distritos investigados é pertinente questionar a 

capacidade do programa em afetar conjunto da população44.  

Talvez uma premissa importante seja que as AC, como intervenções comunitárias de 

promoção da saúde, não podem concentrar-se apenas em seus usuários. Ao contrário, devem 

dentro da capacidade do programa explorar o contexto em que estão instaladas e maximizar 

suas ações com outros equipamentos públicos adstritos e com políticas de reformulação do 

espaço urbano.   

Mais do que garantir o cumprimento de recomendações, a proposta do programa deve ser, 

sobretudo, familiarizar e ressignificar entre os seus usuários a prática e os benefícios da 

atividade física. Para além de mecanismos prescritivos, a construção coletiva e apropriação 

crítica sobre o tema podem encorajá-los a praticar atividade física fora do espaço das AC bem 

como em outros domínios da vida.  

Estudos que avaliem o impacto da presença do programa sobre aspectos do estilo de vida de 

não usuários são desejáveis. Além de delineamentos longitudinais, que avaliem os efeitos da 

AC sobre a AFL e outros desfechos relacionados à saúde, considerando diferentes contextos 

de implantação como: tempo de funcionamento, estrutura física, equipamentos adstritos e 

avaliação do ambiente para atividade física tanto entre usuários quanto não usuários da 

intervenção. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

A inatividade física é um importante fator de risco para mortalidade global.  As políticas de 

promoção da saúde preconizam o incentivo à prática regular de atividade física como uma 

estratégia de prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis, principalmente os 

agravos metabólicos e cardiovasculares1. No Brasil, onde os acometimentos crônicos são a 

maior causa de óbitos2, a prevalência de ativos no lazer é de 22,5%3. 

  

A urbanização contribui, em parte, para esse panorama desfavorável. Na dinâmica das 

cidades, problemas como ausência de instalações de esporte e lazer, poluição, tráfego de alta 

densidade e violência tendem a desestimular a prática de atividade física4. Esses aspectos se 

expressam de maneira ainda mais complexa em áreas de vulnerabilidade5,6, onde a falta de 

planejamento urbano atrelada à carência de infraestrutura restringe as oportunidades à 

prática7. Atualmente, mais de 80% dos brasileiros vivem em centros urbanos, sendo que 6% 

da população do país residem em aglomerados8.   

 

A adoção de um estilo de vida ativo não se resume a uma escolha deliberada. Trata-se de 

comportamento multifatorial influenciado pela interação das características dos indivíduos 

com o meio físico, social e político a que são expostos7,9. Nesse contexto, o delineamento de 

ações de enfretamento à inatividade física deve considerar, além das iniquidades no acesso, o 

planejamento e reformulação do espaço urbano4. Assim, intervenções de base comunitária, 

que incluem, dentre outros aspectos, melhorias nos atributos físicos do ambiente, tornam-se 

uma alternativa para elevar os níveis de atividade física da população4,7,10.  

 

Esse modelo de intervenção, baseado em aulas de atividade física na comunidade, já se 

consolidou na gestão e delineamento das políticas públicas brasileiras em nível federal11,12 e, 

de forma pioneira, é promovido, há algum tempo, em algumas capitais do país13. Em Belo 

Horizonte o Programa Academias da Cidade oferece, desde 2006, uma proposta gratuita de 

estímulo a prática de atividade física. Atualmente, são cerca de 60 polos distribuídos nas nove 

regionais da cidade14,15. 

 

Embora consideradas estratégias promissoras na promoção da atividade física, as evidências 

disponíveis são insuficientes para determinar a efetividade dessas intervenções. Os estudos, 



44 
 
 

em sua maioria, são restritos aos participantes do programa, de maneira que o impacto sobre a 

saúde da comunidade adstrita ainda não foi elucidado13,16,17.   

 

Dessa maneira, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da presença do Programa Academia 

da Cidade de Belo Horizonte sobre a prática de atividade física no lazer de não usuários, 

residentes em domicílios localizados a diferentes distâncias da AC. A hipótese é de que a 

implantação de um equipamento comunitário em áreas urbanas vulneráveis favorece a prática 

de atividade física dos residentes adstritos e não apenas dos participantes do programa. 

 

4.2 MÉTODOS 

 

Desenho do estudo 

As informações deste estudo são provenientes do inquérito domiciliar denominado Saúde em 

Beagá (2008-2009), realizado pelo Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte 

(OSUBH), em dois dos nove distritos sanitários (DS) de Belo Horizonte: Oeste e Barreiro. A 

escolha desses DS considerou que, à data do início do inquérito, um polo do Programa 

Academia da Cidade (AC) estava em atividade e três possuíam locais reservados para sua 

construção13,18,19. 

 

Assim, como estratégia para garantir a representatividade dos usuários e também dos 

residentes no entorno das AC, as probabilidades de seleção de cada setor censitário foram 

diferenciadas de acordo com a posição geográfica desses quatro polos. Os dois setores mais 

próximos aos locais das academias foram incluídos na pesquisa sem a necessidade de sorteio. 

Aqueles a menos de 500 metros e os localizados entre 500 e 1.000 metros tiveram 

respectivamente 8 e 4 vezes mais chance de serem sorteados, quando comparados com setores 

a mais de 1.000 metros de qualquer polo. Esse desenho possibilitou a criação de uma linha de 

base para avaliação do impacto do programa13,18,19. 

 

O delineamento amostral adotado foi proporcional, estratificado segundo o Índice de 

Vulnerabilidade a Saúde (IVS)20, por conglomerados em três estágios. Dentro de cada estrato 

do IVS foram selecionados: (a) 149 setores censitários com tamanho amostral proporcional ao 

total de setores do estrato e com probabilidades de seleção descritas acima; (b) domicílio, por 

meio de amostra aleatória simples a partir da base de dados da Prefeitura Municipal de Belo 
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Horizonte; (c) um morador adulto (18 anos ou mais), de forma aleatória no domicílio21, 

totalizando uma amostra de 4.048. Adicionalmente, no período de realização do inquérito, 

foram realizadas entrevistas com todos os usuários do polo em funcionamento (n=319). 

 

Programa Academia da Cidade (AC) 

 

Em 2005, com o objetivo de elaborar ações integradas visando a prevenção aos fatores de 

risco para doenças crônicas, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte conduziu a 

implementação do Programa Academias da Cidade iniciado em dezembro de 2006 com a 

construção da primeira AC na região leste da cidade13. Entre 2007 e 2008, a construção e 

planejamento de novos polos deu início a expansão do programa para outras regiões do 

município14. Os quatro polos incluídos no delineamento amostral do estudo Saúde em Beagá 

integraram esse processo, sendo um deles inaugurado na ocasião do planejamento do 

inquérito. Essa ACfuncionava em um centro de recreação e esportes construído por demanda 

coletiva dos moradores e viabilizado pelo Orçamento Participativo22,23.  

 

As AC são espaços com infraestrutura para a prática de exercícios físicos orientados que 

incluem avaliação física, aulas de ginástica geral, caminhada e alongamento. As aulas, 

oferecidas em até dois turnos diários (manhã, tarde ou noite), tem duração de cerca de uma 

hora e ocorrem todos os dias da semana.  O programa atende prioritariamente pessoas acima 

de 18 anos encaminhadas pelos centros de saúde e, também, aqueles que espontaneamente 

procuram o serviço. As AC atendem cerca de 400 pessoas e são implantados 

preferencialmente em áreas de vulnerabilidade social, em locais públicos próprios ou 

compartilhados. Estrategicamente, as AC estão localizadas nas proximidades dos centros de 

saúde com o objetivo de maximizar sua abrangência para todo seu entorno por meio de ações 

vinculadas nas escolas municipais, equipamentos públicos e demais políticas públicas 

adstritas 13-15. 

 

Amostra do estudo 

 

Para o presente estudo considerou-se uma subamostra composta por 1.712 adultos não 

usuários do programa, proveniente da amostra de 4.048 do inquérito de base. Esses indivíduos 

residiam em 62 setores censitários contidos em um raio de 1.500 metros no entorno 
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geográfico das AC. Esses setores estavam distribuídos no entorno do polo em funcionamento, 

localizado no DS Barreiro, denominado neste estudo como Polo I e no entorno dos locais 

definidos para implantação de outros dois polos, denominados Polos II e III previstos, 

respectivamente, para os DS Barreiro e Oeste. O quarto polo, incluído no processo amostral 

do inquérito “Saúde em Beagá”, foi retirado desta análise porque o local, inicialmente, 

planejado para a construção da AC foi, posteriormente, alterado. Dessa maneira, considerou-

se como intervenção a presença efetiva do programa, nesse caso o Polo I, constituindo assim 

um entorno exposto e dois não expostos à AC.  

 

Definiu-se um raio de 1.500 metros no entorno geográfico das AC com base na informação de 

que os usuários da academia em funcionamento (Polo I) residiam, em sua maioria, nessa área 

(Figura 1). Os locais para implantação dos Polos II e III estavam previamente definidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte o que tornou possível traçar os raios no 

entorno geográfico desses pontos.  
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Figura 1: Setores censitários contidos nos raios de até 1.500 metros no entorno dos locais dos 

polos da Academia da Cidade dos distritos sanitários Oeste e Barreiro, de Belo Horizonte, de 

acordo com as categorias do Índice de Vulnerabilidade à Saúde. 
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Variável de estratificação 

 

Foram criados três grupos de comparação: (a) Grupo I que incluiu os residentes no entorno 

geográfico do Polo I, considerado grupo intervenção; (b) Grupo II e III compostos, 

respectivamente, pelos residentes no entorno dos Polos II e III, grupo sem intervenção.  

Definiu-se assim um grupo exposto à AC, dado que o Polo I funcionava, e outros dois grupos 

não expostos dado que os Polos II e III não haviam sido implantados. 

 

Variável resposta 

 

A variável resposta foi definida como a prática de atividade física 

no lazer (AFL) mensurada pela versão longa do Questionário 

Internacional de Atividade Física. O tempo de AFL foi obtido pela 

multiplicação da frequência (dias/semana) e da duração média 

(minutos/ dia) de caminhada, atividades leves, moderadas e 

vigorosas, esta última multiplicada por dois. Foram considerados 

ativos os indivíduos com um escore de atividade física ≥150 

minutos/semana24,25.  

 

 

Variáveis independentes 

 

A principal variável independente deste estudo foi o raio medido pela distância euclidiana dos 

domicílios em relação ao polo construído ou ao local a ser implantado, categorizada em: 

<500m; 500-1000m; 1000-1500m. 

 

Foram consideradas as seguintes variáveissociodemográficas: sexo, idade (18-29; 30-39; 40-

49; 50-59; >60 anos), escolaridade (0-8; 9-11 e ≥12 anos de estudo), 

renda familiar (< 2; 2-3; 3-5; ≥5 salários mínimos), estado conjugal 

(com e sem parceiro), tempo de residência (1-4; 5-14, 15-25; ≥26 

anos de moradia no mesmo local). A renda do setor foi obtida pela razão 
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entre o total do rendimento nominal mensal dos domicílios particulares permanentes e a população 

total de cada setor censitário8, classificada em tercis, em baixa, média e alta.  

 

As variáveis do ambiente físico e social incluíram as seguintes perguntas e suas respectivas formas 

de aferição: “Na sua vizinhança, como o Sr. (a) avalia: a iluminação das ruas?” “a 

manutenção de ruas e calçadas?” “os locais públicos de esporte e lazer?”, medidas em escala 

likert de cinco itens (muito bom a muito ruim); “É fácil caminhar de um lugar para outro?”, 

“O(A) Senhor(a) frequentemente vê pessoas se exercitando (fazendo caminhada, andando de 

bicicleta, jogando bola)?”, com respostas dicotômicas (Sim/ Não) e, finalmente,  suporte 

social para a prática de atividade física pela pergunta “Tem pelo menos um amigo ou familiar 

que se compromete a fazer atividade física com você?”, também aferido com respostas 

dicotômicas (Sim/ Não). 

 

 

Análise estatística 

 

Foi realizada análise descritiva, seguida pelo cálculo das prevalências de AFL e seus 

respectivos intervalos de 95% de confiança (IC 95%), de acordo com as características 

sociodemográficas para cada grupo de comparação. O teste qui-quadrado de Pearson foi 

usado para comparar as proporções entre os grupos e verificar os fatores associados à AFL. A 

distribuição das variáveis do ambiente foi representada graficamente, conforme a distância ao 

local da AC, para cada grupo de comparação.  

 

A associação entre AFL e a distância ao polo, ajustada por variáveis sociodemográficas, foi 

obtida por meio da regressão logística binária pelo método de estimação GEE (Generalized 

Estimation Equations), que considera efeito de cluster (indivíduos aninhados no setor 

censitário). Foi utilizada a estrutura de correlação exchangeable, adequada quando as 

observações são agrupadas em alguma estrutura específica26. A magnitude da associação foi 

estimada pela odds ratio (OR) e seu respectivo IC 95%. Foi adotado um nível de significância 

de 5%. 
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As análises foram realizadas no software STATA (Stata Corporation, College Station, Texas) 

versão 12.0. A manipulação dos dados geográficos foi realizada com auxílio do software 

MapInfo, versão 8.5 (MapInfo Corp., Nova York, Estados Unidos). 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG (COEP – Parecer nº 

ETIC 253/006). 

 

 

4.3 RESULTADOS 

 

Dos 1.712 participantes deste estudo, 5,6% foram excluídos devido ausência de informação 

para variável resposta, totalizando 1.621 adultos. Desses, 519 indivíduos compuseram o 

Grupo I, 422 o Grupo II e 680 o Grupo III distribuídos, respectivamente, em 20, 17 e 25 

setores censitários.  

Quanto às características sociodemográficas, verificou-se maior 

proporção de indivíduos do sexo feminino, com 0 a 8 anos de 

escolaridade e que relataram ter parceiro, nos três grupos, sem 

diferença significativa entre eles. Os grupos diferiram em relação 

à idade, renda familiar, tempo de moradia e renda do setor. A idade 

média foi de 43,8 anos (IC 95%: 42,4-45,2) para o Grupo I, 40,2 anos (IC 

95%: 38,6-41,7) para o II e 45,5 anos (IC 95%: 44,2-46,7) para o III. O 

Grupo II apresentou a menor proporção de indivíduos com renda 

familiar ≥ 5 salários mínimos (15,2% versus 20,3% Grupo I e 23,3% 

Grupo III). O tempo médio de moradia do Grupo III (17,5 anos; IC 95%: 

16,5-18,6) foi maior que dos demais grupos (14,5 anos; IC 95%: 13,5-

15,5 Grupo I e 14,3 anos; IC 95%: 13,4-15,2 Grupo II). Quanto à renda 

do setor, 73% e 43% dos residentes de setores de renda média 

pertenciam, respectivamente, aos Grupos I e III, enquanto no Grupo 

II, 77% pertenciam aos setores de renda baixa.  
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Quanto ao ambiente físico e social, a maioria dos indivíduos, cuja comparação entre grupos 

não diferiu, avaliou como muito bom/bom a iluminação e a manutenção de ruas e calçadas, 

assim como o relato de ver pessoas se exercitando. No entanto, houve diferença entre os 

grupos para: avaliação dos locais de esporte/lazer, em que 65,1% dos indivíduos que residiam 

no entorno do polo implantado (Grupo I) os avaliaram como muito bom/bom, enquanto nos 

demais grupos essa proporção foi de apenas 27,0% para o Grupo II e 24,8% para o Grupo III. 

Facilidade de caminhar na vizinhança foi mais relatada no Grupo III (94,3% versus 87,5% 

Grupo I e 87,7% Grupo II) e o relato de ter incentivo de amigos/familiares foi mais frequente 

naqueles do Grupo I (Tabela 1).   
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Tabela 1: Distribuição das características sociodemográficas e do ambiente físico e social para 

cada grupo de comparação. Belo Horizonte, 2008-2009. 

 

  

  
Grupo I  

 

Grupo II  

 

Grupo III 
valor p¹ 

%  %  %  

SOCIODEMOGRÁFICAS       

Sexo (Feminino) 63,8   60,2   57,8  0,110 

Idade        

18-29 23,5   33,2   20,7  <0,001 

30-39 19,7   21,1   20,3   

40-49 20,6   16,8  19,6   

50-59 18,9   15,4   16,3   

>60 17,3   13,5   23,1   

Escolaridade (anos)*       

0 a 8 49,3   53,2   51,6 0,142 

9 a 11 37,4   38,5   35,8  

>12 13,3   8,3   12,5  

Renda familiar (sm)*       

<2 26,2   36,1   28,2  0,004 

2 -3 27,8   26,2   24,1   

3 -5 25,8   22,5   24,4   

>5 20,3   15,2   23,3   

Estado conjugal (com parceiro) 56,8   55,0   54,4  0,693 

Tempo de residência (anos)*       

1 -4  27,6   23,8   25,8  <0,001 

5-14 27,9   26,1   20,6   

15-25 27,7   37,3   23,6   

>26 16,8   12,8   30,0   

Renda do setor*       

Baixa 23,9  77,0   35,6  <0,001 

Média 73,0   23,0   46,1   

Alta 3,1   0,0  18,3   

AMBIENTE FÍSICO E SOCIAL       

Iluminação das ruas (Muito bom/bom)* 83,6   83,6   82,6  0,874 

Manutenção das ruas e calçadas (Muito bom/bom)* 69,9   63,7   67,1  0,125 

Locais públicos de esporte/lazer (Muito bom/bom)* 65,1   27,0  24,8  <0,001 

Vê pessoas se exercitando (sim)* 77,9   79,1  78,4  0,899 

Fácil caminhar (sim)* 87,5   87,7   94,3  <0,001 

Ter incentivo de amigos/familiares (sim)* 71,4   65,3   64,1  0,021 

 

*1 a 54 missings; ¹Teste qui-quadrado de Pearson; sm - salários mínimos: R$ 415,00. 
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A prevalência de AFL foi de 26,6% (IC 95%: 22,7-30,4) no Grupo I, 22,3% (IC 95%: 18,3-

26,2) no Grupo II e 23,2% (IC 95%: 20,0-26,4) no Grupo III (valor p = 0,246). A caminhada 

foi a atividade mais frequente entre aqueles que relataram praticar atividade física nos três 

meses anteriores à entrevista, 64,1% Grupo I, 59,8% Grupo II e 56,6% Grupo III (valor p = 

0,293). Sexo e idade associaram-se à AFL apenas para Grupo I, com maior prevalência de 

ativos entre homens e indivíduos jovens. Indivíduos com maior escolaridade, para os três 

grupos, e maior renda familiar, para os Grupos II e III, foram mais ativos. Renda do setor 

associou-se positivamente a AFL para os Grupos I e III (Tabela 2).  

 

Quando se avalia a distância ao polo, a prevalência de ativos no lazer foi maior entre os 

residentes mais próximos ao Polo I (32,1% para distância <500m; 25,4% entre 500 a 1.000m 

e 16,3% entre 1.000 a 1500m). Para os grupos sem intervenção (Grupos II e III) não foi 

observada diferença significativa (Tabela 2).  

 

A distribuição de frequência das características do ambiente físico e social de acordo com a 

distância ao polo e grupos de comparação é apresentada na Figura 2. Destaca-se que os 

indivíduos residentes até 500m do polo implantado (Grupo I) avaliaram, em maior proporção, 

como muito bom/bom os locais de esporte/lazer e a manutenção das ruas e calçadas. 

Perceberam também, com maior frequência, pessoas se exercitando na sua vizinhança, que é 

fácil caminhar, bem como relataram ter incentivo de amigos/familiares. 

 

Verifica-se, na Tabela 3, que a associação positiva entre AFL e a distância ao polo para o 

Grupo Intervenção (modelo 1) se mantém mesmo após o ajuste por características 

sociodemográficas (modelo 2), bem como pela renda do setor (modelo 3). Comparados aos 

residentes a uma distância de 1.000-1.500m, os residentes mais próximos a intervenção 

apresentaram maior chance de serem ativos no lazer (OR=1,16; IC 95%: 1,03-1,30 para 

distância <500m e OR= 1,06; IC 95%: 0,88-1,57 entre 500 e 1.000m). 
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Tabela 2: Prevalência de ativos no lazer segundo variáveis sociodemográficas e distância ao 

local do polo para cada grupo de comparação. Belo Horizonte, 2008-2009. 

 

  
Grupo I 

 

 
Grupo II 

 

 
Grupo III 

  % (IC 95%)  valor p¹  % (IC 95%)  valor p¹  % (IC 95%)  valor p¹ 

Sexo             

Masculino 31,4 (24,7-38,0)  0,062  30,4 (23,4-37,4)  0,001  26,1 (21,0-31,2)  0,126 

Feminino 23,9 (19,3-28,5)    16,9 (12,3-21,6)    21,1 (17,1-25,2)   

Idade (anos)            

18-29 28,7 (20,6-36,8)  0,266  32,1 (24,4-39,9)  0,009  31,2 (23,5-26,2)  0,130 

30-39 18,6 (11,0-26,2)    15,7 (8,1023,4)    19,6 (12,9-26,2)   

40-49 29,9 (21,1-38,6)    16,9 (8,1-25,7)    19,5 (12,8-26,3)   

50-59 30,6 (21,4-39,8)    23,1 (12,7-33,4)    22,5 (14,7-30,3)   

>60  24,4 (15,5-33,4)    14,0 (4,9-23,2)    22,9 (16,3-29,5)   

Escolaridade (anos)            

0 a 8 24,6 (19,3-29,9)  0,040  16,1 (11,2-20,9)  0,004  17,7 (13,7-21,7)  0,002 

9 a 11 24,7 (18,6-30,8)    30,3 (23,1-37,4)    28,0 (22,3-33,6)   

≥12 39,1 (27,5-50,8)    22,9 (8,7-37,0)    31,8 (21,8-41,7)   

Renda familiar (sm)            

<2 18,8 (12,1-25,5)  0,076  14,1 (8,5-19,7)  0,006  23,0 (16,9-29,1)  <0,001 

2├3 31,9 (24,2-39,7)    21,2 (13,5-29,1)    10,6 (5,8-15,4)   

3├5 26,0 (18,4-33,5)    30,1 (20,7-39,5)    24,1 (17,5-30,7)   

>5 30,1 (21,1-39,0)    31,7 (20,1-43,3)    35,5 (27,9-43,1)   

Tempo de residência (anos)            

1 -4  23,8 (16,8-30,8)  0,129  19,0 (11,2-26,8)  0,457  19,4 (13,5-25,3)  0,220 

5-14 23,4 (16,5-30,4)    19,1 (11,7-26,5)    21,4 (14,6-28,3)   

15-25 34,0 (26,2-41,8)    25,5 (18,6-32,3)    28,8 (21,7-35,8)   

>26 24,1 (15,1-33,2)    25,9 (14,1-37,8)    23,5 (17,7-29,4)   

Renda do setor             

Baixa 19,4 (12,4-26,4)  0,017  21,8 (17,3-26,4)  0,698  18,3 (13,2-23,3)  <0,001 

Média 28,0 (23,4-32,5)    23,7 (15,2-32,2)    23,2 (18,3-28,0)   

Alta 50,0 (24,6-75,4)    0,0    30,5 (22,1-38,9)   

Distância ao local do polo            

<500m 32,1 (25,8-38,3)  0,014  18,9 (11,0-26,9)  0,671  24,8 (17,4-32,1)  0,689 

500 – 1.000m 25,4 (19,4-31,3)    22,9 (16,9-29,0)    21,9 (17,7-26,2)   

1000 – 1.500m 16,3 (8,7-23,9)    23,6 (16,4-30,6)    24,7 (18,3-31,1)   

 

¹Teste qui-quadrado de Pearson; IC95% - Intervalo de 95% de confiança; sm - salários 

mínimos: R$ 415,00. 
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Figura 2: Distribuição de frequência da avaliação muito bom/bom dos locais públicos de 

esporte/lazer, da iluminação e a manutenção de ruas e calçadas, ver pessoas se exercitando, 

ser fácil caminhar na vizinhança e ter incentivo de amigos/familiares segundo distância ao 

polo e grupos de comparação (*p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 
 

 

Tabela 3: Modelo de regressão logística binária, para atividade física no lazer e distância ao polo 

para cada grupo de comparação. Belo Horizonte, 2008-2009. 

Modelo Variável 
Grupo I  

 

Grupo II  

 

Grupo III 

OR (IC 95%) OR (IC 95%) OR (IC 95%) 

1 Distância ao polo      

 <500m 1,19 (1,05 - 1,34)  0,95 (0,84 - 1,07)  1,00 (0,91 - 1,10) 

 500 – 1.000m 1,10 (0,98 - 1,24)  0,99 (0,90 - 1,10)  0,97 (0,90 - 1,05) 

 1000 – 1.500m 1,00  1,00  1,00 

       

2 Distância ao polo      

 <500m 1,17 (1,04 - 1,32)  0,94 (0,83 - 1,06)  1,00 (0,92 - 1,09) 

 500 – 1.000m 1,09 (0,97 - 1,22)  0,98 (0,88 - 1,08)  0,97 (0,91 - 1,04) 

 1000 – 1.500m 1,00  1,00  1,00 

       

3 Distância ao polo      

 <500m 1,16 (1,03 - 1,30)  0,94 (0,80 - 1,11)  0,94 (0,86 - 1,04) 

 500 – 1.000m 1,06 (0,94 - 1,19)  0,98 (0,85 - 1,14)  0,96 (0,90 - 1,02) 

 1000 – 1.500m 1,00  1,00  1,00 

Modelo 1 – modelo univariado; Modelo 2 - modelo ajustado por sexo, idade e escolaridade; 

Modelo 3 -modelo ajustado por sexo, idade, escolaridade e renda do setor; OR – odds ratio; 

IC95%: Intervalo de 95% de confiança. 

 

4.4 DISCUSSÃO 

 

Não usuários, residentes em áreas adstritas de até 500 metros de um polo da Academia da 

Cidade, tiveram maior chance de serem ativos no lazer quando comparados com residentes 

vivendo no entorno superior a essa distância, mesmo ajustado por características 

sociodemográficas e pela renda do setor. Esse efeito não foi observado em áreas sem a 

intervenção. Também, residentes no entorno de até 500m da academia implantada melhor 

avaliaram os locais de esporte/lazer bem como outros atributos do ambiente físico, além de 

relatar maior incentivo de amigos/familiares para a prática de atividade física.  

 

O contexto de vizinhança ou moradia reúne características que representam diferentes 

oportunidades de estilo de vida6,27,28. A maneira como esse ambiente se configura quanto aos 

equipamentos presentes, à oferta de serviços e espaços públicos, vem sendo, cada vez mais, 

identificada como modulador de hábitos relacionados à saúde9,29-31. Nesse entendimento, é 

possível que um programa de atividade física comunitário interfira no entorno em que está 
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inserido e, em alguma medida, afete o cotidiano dos residentes adstritos. 

 

Avaliações prévias, realizadas em algumas capitais brasileiras, sugerem influência positiva 

das AC sobre a prática de atividade física de não usuários, traduzida pelo efeito indireto de ter 

visto ou ouvido falar do programa32,33. Entretanto, nenhum desses trabalhos comparou grupos 

com e sem intervenção ou avaliou a associação com a distância ao equipamento. Há ainda 

informações de que a identidade visual dos polos é um dos principais mecanismos de difusão 

do programa na população geral33,34.  

 

Em nosso estudo, para o grupo intervenção (Grupo I), a prevalência de não usuários ativos no 

lazer apresentou um gradiente dose-resposta evidenciado pelo efeito da proximidade à AC.  

Nessa direção, é plausível que a compreensão dos mecanismos de influência do programa 

sobre a prática da atividade física de não usuários perpassam por fatores materializados pelo 

ambiente mais próximo de convivência. 

 

A criação de espaços públicos, a partir da articulação de políticas urbanas e sociais, como as 

AC, proporcionaria no cotidiano dos residentes adstritos alternativas para superar as barreiras 

relacionadas à inatividade física.  Ou seja, a AC poderia, em um nível intermediário, 

modificar características do contexto e, a partir daí, atuar indiretamente sobre aspectos mais 

proximais relacionadas à AFL5,7,9,27.  

 

A percepção positiva dos diferentes atributos físicos da vizinhança, mais frequente entre 

aqueles próximos da intervenção (<500m), reforça essa hipótese. Os locais públicos para 

esporte/lazer, bem como a manutenção das ruas e calçadas, foram mais bem avaliados pelos 

residentes no menor raio em comparação àqueles a mais de 500m do Polo I. Além disso, a 

proximidade ao programa também foi associada ao relato de maior facilidade para caminhar e 

ver mais pessoas se exercitando na vizinhança. À medida que se ampliava o raio ao redor da 

intervenção, a percepção positiva desses atributos diminuía significativamente. Para os grupos 

sem intervenção, a análise por distância não revelou o mesmo gradiente. Desse modo, parece 

que a presença do dispositivo comunitário, em um lugar onde não havia infraestrutura 

semelhante23, representou uma importante mudança no ambiente físico da vizinhança e pode 

ter sustentado as diferenças nos níveis de AFL mensurados ao longo do raio.  
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Quando analisamos as barreiras entre entrevistados que não praticaram AFL nos três meses 

anteriores à entrevista (dados não mostrados), falta de tempo (51,4% Grupo I, 48,3% Grupo II 

e 54,9% Grupo III, valor p=0,212) e não ter acesso a equipamentos de ginástica (33,4% Grupo 

I, 38,2% Grupo II e 36,9% Grupo III, valor p=0,304) foram impedimentos mais  relatados 

para os três grupos. No entanto, a análise estratificada pela distância revelou que 23,8% dos 

residentes mais próximos ao Polo I relataram não ter acesso a equipamentos de ginástica 

contra 41,7% no raio de 500 a 1.000m e 35,9% no de 1.000 a 1.500m (valor p=0,008). O 

mesmo não foi replicado nos grupos de comparação.  A proximidade a um espaço público 

para prática pode ter contribuído para esse resultado, dado que no domínio do lazer, esse é um 

importante fator de estímulo a atividade física7,10. 

 

Ademais, em relação ao suporte social, o incentivo de amigos e familiares foi maior no Grupo 

I e, mais uma vez, o gradiente indiciou o efeito da proximidade à intervenção. O Grupo II, 

área de maior vulnerabilidade, apresentou gradiente inverso e, no Grupo III, não houve 

associação entre a distância e a presença de incentivo. O espaço da AC pode facilitar e 

estimular a difusão dos benefícios acerca da prática de AFL. Essa rede de informações seria 

potencializada pela presença de usuários do programa na vizinhança34.De tal maneira, a 

estrutura do Polo I poderia aumentar a possibilidade de contatos sociais entre os residentes 

adstritos e reforçar o incentivo para prática. 

 

Até o nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que avaliou o efeito das AC sobre a AFL 

de não usuários adstritos, considerando diferentes distâncias ao equipamento e incluindo 

grupos de comparação sem a intervenção. Entretanto, é necessário considerar algumas 

limitações. A impossibilidade de obter informações advindas da população antes da 

implantação do Polo I inviabiliza a temporalidade como critério causal. Em contrapartida, o 

gradiente observado em diferentes análises, envolvendo a distância ao local da AC, reforça a 

plausibilidade dos achados e a direção da associação.  

 

A seleção de apenas um polo em funcionamento e dois com implantação planejada restringe a 

generalização dos resultados. Porém, vale ressaltar que o desenho amostral do inquérito de 

base tentou garantir a representatividade dos usuários e da população residente no entorno dos 

polos13. Embora passíveis de influência a características individuais como renda, escolaridade 

ou idade35, as variáveis de percepção do ambiente físico foram validadas para a mesma 
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amostra populacional36. A utilização de informações autorreferidas para mensurar a prática de 

AFL está sujeita a sub ou superestimativas da duração e intensidade das atividades. No 

entanto, o questionário aplicado foi validado para a população brasileira37. 

 

Quanto ao uso da distância euclidiana como a principal variável independente, ressalta-se que, 

se por um lado ela não representa a mobilidade real dos residentes aos locais dos polos, por 

outro oferece uma medida objetiva capaz de contornar as restrições de dados autorreferidos. A 

distância linear, mesmo que ignore barreiras físicas ou redes de acesso disponíveis, aumenta 

as chances de uma distribuição mais homogênea da exposição35,38. Isso fortalece a validade 

interna dos dados e minimiza possíveis vieses de fonte comum.  

 

Apesar das limitações, os resultados encontrados sugerem que o impacto do programa de 

promoção à saúde ligada às práticas de atividade física pode produzir efeitos que vão além de 

seus participantes diretos, afetando a comunidade adstrita. Infere-se que a AC interfere no 

meio produzindo um efeito “halo” que se expande com potencial alcance daqueles mais 

próximos à intervenção. Esse efeito pode sofrer reflexões, refrações, dispersões e 

interferências inerentes a tradução do programa em cada contexto6,27. Em termos de 

efetividade, estes achados sinalizam para a capacidade das AC em ampliar sua ação, tendo em 

vista a impossibilidade de comportar toda a demanda do entorno, tornando-se um epicentro de 

promoção da saúde.  

 

Esses resultados podem ter implicações práticas importantes dado a expansão desse modelo 

de intervenção em nível federal11,39 e ainda pela atribuição das AC na Atenção Básica14.  O 

programa é, por excelência, um lócus de promoção da saúde e, como tal, deve assumir um 

papel interventor sobre todo o conjunto da população, atuando na construção coletiva e 

autônoma da saúde40. 

 

A literatura disponível demonstra que a AC capta um perfil de usuários bem definido - 

mulheres, idosos, pessoas com morbidades crônicas e de menor nível socioeconômico - e por 

isso tem se destacado em possibilitar o acesso à atividade física a um grupo com poucas 

oportunidades para prática13,41. Dessa forma, delineado como um programa estratégico na 

mitigação de iniquidades em atividade física, questiona-se o impacto do programa em nível 

populacional42,43. Entretanto, com a priorização da implantação dos polos em áreas urbanas 
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vulneráveis e o possível efeito adstrito, demonstrado em nosso estudo, potencialmente, o 

programa pode contribuir para a equidade na distribuição e acesso aos benefícios da prática de 

atividade física na população. 

 

Como qualquer intervenção urbana, a AC envolve componentes complexos e 

multifacetados44. Para a elucidação da efetividade do programa, inclusive em outros contextos 

urbanos, avaliações de impacto devem incluir mais polos para tornar as amostras mais 

robustas, estudos pré e pós-implantação, além de outros métodos de análises, tais como escore 

de propensão, que permitam controlar o potencial de confusão entre exposição e desfecho em 

estudos observacionais. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa Academias da Cidade vem sendo difundido em  larga  escala, inclusive na esfera 

federal.  A melhor compreensão do programa pode subsidiar ações mais efetivas por parte dos 

tomadores de decisão, bem como contribuir para a aplicação eficiente de recursos, além de 

oferecer informações que possibilitem seu aperfeiçoamento e  sustentabilidade.  

 

Os resultados deste estudo sugerem que o programa tem potencial influência sobre o conjunto 

da população, tendo em vista o efeito independente sobre a prática de atividade física de não 

usuários residentes mais próximos à intervenção.  Ao mesmo tempo, parece atuar sobre 

fatores relacionados à inatividade física de um estrato específico e com poucas oportunidades 

para prática, mitigando iniquidades no acesso.  

 

Avaliações de impacto devem considerar a heterogeneidade do programa e captar as 

diferentes instalações e contextos de implementação. A aplicação de estratégicas analíticas 

tais como o escore de propensão pode ser uma alternativa em se avaliar intervenções 

complexas, tais como as AC, dado a inviabilidade de ensaios randomizados.  

 

A promoção da atividade física no lazer é um desafio contemporâneo colocado à Saúde 

Pública, que deve estar comprometida com a equidade na oferta e acesso a espaços favoráveis 

à prática. Para além de medidas prescritivas, é necessário compreender os sujeitos em sua 

autonomia e nas suas relações, (re)significações e entendimentos sobre saúde e estilos de vida.   

 

Espera-se que esse trabalho seja útil para melhor compreensão do programa no município e 

subsidie, dentro de suas limitações, reflexões acerca das políticas de saúde sobre o tema.  

Pensar o incentivo à atividade física só faz sentido em um cenário de ações transformadoras, 

que acabem com as desigualdades injustas e garantam o direito social ao lazer em todas as 

suas dimensões.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 Carta aprovação comitê de ética da Universidade Federal de Minas Gerais 
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ANEXO 2 – 1º versão do artigo “Atividade física de lazer no território das Academias da 

Cidade: o efeito da presença de um programa de promoção da saúde na comunidade” em 

inglês (não corrigida) 
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