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RESUMO
MENDES, L. L. Ambiente construído e ambiente social - associações com o excesso de
peso em adultos. 2012. 131 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem,
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.
Características do ambiente no qual as pessoas vivem, como nível socioeconômico da
vizinhança, disponibilidade e acesso para a aquisição de gêneros alimentícios saudáveis,
oportunidades para a prática de atividade física e deslocamento a pé ou de bicicleta, têm sido
propostas como fatores associados à epidemia de obesidade em diversos países. Este estudo
tem por objetivo estimar associações das variáveis ambientais e individuais com o excesso de
peso na população adulta da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. O estudo foi
desenvolvido utilizando dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e de Proteção
para Doenças Crônicas Não Transmissíveis por meio de Inquérito Telefônico (VIGITEL) com
informações da amostra de Belo Horizonte para os anos de 2008 e 2009. Para compor os
dados individuais entrevistas telefônicas com informações sociodemográficas, alimentação,
peso, altura, atividade física e informações do estado de saúde foram utilizadas. Para
caracterizar o ambiente construído, utilizaram-se informações georreferenciadas com
endereços e códigos de endereçamento postais (CEPs) dos supermercados, superlojas,
hipermercados e estabelecimentos especializados na venda de frutas, legumes e verduras, com
o intuito de avaliar a disponibilidade dos alimentos. Além disso, informações
georreferenciadas dos parques, praças públicas, locais para a prática de atividade física e
densidade populacional foram utilizados para compor as variáveis do ambiente construído. O
índice de vulnerabilidade à saúde (IVS), a taxa de homicídio e a renda do setor censitário
foram utilizadas para caracterizar o ambiente social. O nível de agregação utilizado para
analisar os dados foi o setor censitário. A regressão de Poisson multinível não foi utilizada
para caracterizar o modelo final, pois os dados não apresentavam estrutura hierarquizada.
Foram propostos cinco modelos ajustados. Verificou-se que o 2˚ e 4˚ quartis de densidade
populacional apresentaram uma relação inversa com o excesso de peso. Indivíduos que
residiam em setores censitários com o IVS muito elevado apresentaram maiores prevalências
de excesso de peso e essa relação se mantém consistente em todos os modelos. Em relação ao
ambiente social a taxa de homicídio foi diretamente associada ao excesso de peso. Nos
demais modelos, foram adicionadas variáveis individuais relacionadas ao estilo de vida e aos
comportamentos de saúde. Verificou-se que o hábito de assistir televisão todos os dias da
semana, o não deslocamento para o trabalho a pé ou de bicicleta e o pior autorrelato do estado
de saúde se associaram diretamente ao excesso de peso. Variáveis relacionadas ao consumo
alimentar como o hábito de consumir leite integral e o hábito de consumir frango com pele
foram também diretamente associadas ao excesso de peso. As evidências encontradas neste
estudo mostram que características dos locais em que as pessoas vivem estão associadas ao
excesso de peso.
Palavras-chave: Meio Ambiente. Sobrepeso. Obesidade.
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ABSTRACT
MENDES, L. L. Built environment and social environment - associations with overweight
and obesity in adults. 2012. 131 f. Thesis (Masters Degree in Healthy and Nursing) - Escola
de Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.
Characteristics of the environment in which people live, such as neighborhoods
socioeconomic status, availability and access to purchase healthy food, opportunities for
physical activity and commuting on foot or by bicycle, have been proposed as factors
associated with epidemic of obesity in many countries. The aim of this study was to evaluate
individual variables and variables within the built and social environment for their potential
association with overweight and obesity in an urban Brazilian population. Participants were
selected from the Surveillance of Risk Factors for Chronic Diseases through Telephone
Interview (VIGITEL), organized by the Ministry of Health and conducted annually in all
Brazilian state capitals. For the present study, samples from the years 2008 and 2009 for the
city of Belo Horizonte were used. Individual variables were divided into three categories:
sociodemographic, lifestyle and health. To verify and analyze the spatial distribution of
variables, the VIGITEL database was geocoded using the Brazilian System of Postal Codes
(CEPs) for participant residences. To characterize the built and social environment, a
geocoded database was developed that incorporated the individual data for each participant.
An updated, existing list based on the current addresses of supermarkets and hypermarkets in
the city was used as an indicator variable of the availability and access to food. Georeferenced
information on parks, public squares and places for practicing physical activity and the
population density were also used to create data on the built environment. To characterize the
social environment, we used the health vulnerability index (HVI) and the data for homicide
locations were used to map homicide rates by census tract. The results of multilevel
regression showed that the data had no structure in two levels. Thus, we used five adjusted
Poisson regression models in a single level. The variables that independently negatively
associated with overweight/obesity were the second and the fourth quartile of population
density. The census tracts with very high HVI had a higher prevalence of overweight/obesity
and this relationship remains consistent on all models. The homicide rate was also associated
with overweight/obesity. In other models, we added individual variables related to lifestyle
and health behaviors. The individual variables that independently associated with
overweight/obesity were watching television every day of the week and commuting to work
by foot or bicycle, the poorest self-reported health status. Variables related to food
consumption such as the habit of consuming whole milk and the habit of consuming chicken
with skin were also independently associated with overweight/obesity. The evidence from this
study shows that characteristics of the places people live are associated with excess
overweight/obesity.
Key-words: Environment. Overweight. Obesity.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Aspectos epidemiológicos do excesso de peso em adultos no Brasil

A obesidade é, atualmente, uma epidemia e um problema de saúde pública mundial e,
a causa principal de muitas doenças crônicas nos países desenvolvidos e em desenvolvimento
(POPKIN; DOAK, 1998).
Em 2008, estimativas globais da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que
1,5 bilhão de pessoas acima de 20 anos de idade têm excesso de peso e que 500 milhões são
obesas. Projeções para 2015 indicam que haverá aproximadamente 2,3 bilhões de adultos com
excesso de peso e mais de 700 milhões de adultos obesos (WORLD HEALTH
ORGANIZATION/WHO, 2011). Além disso, verifica-se que o excesso de peso é o terceiro
fator de risco para os anos de vida potencialmente perdidos por morte prematura e
incapacidade nos países desenvolvidos, situando-se entre os 10 primeiros fatores de risco nos
países em desenvolvimento (LOPEZ et al., 2006).
No Brasil, dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), realizada nos anos de
2008 e 2009, demonstram que 12,5% dos homens e 16,9% das mulheres são obesos. Nessa
pesquisa, foram verificadas que as prevalências de excesso de peso e de obesidade
aumentaram continuamente em todos os estratos de renda para a população adulta masculina
e, no caso da população feminina, o aumento foi verificado nos dois primeiros quintos
inferiores da distribuição da renda. Para mulheres pertencentes aos três quintos superiores da
distribuição da renda, houve um declínio da prevalência de 1989 a 2002-2003, mas essa
voltou a aumentar em 2008-2009. Em relação à situação de domicílio, verifica-se que tanto o
excesso de peso quanto a obesidade são mais frequentes em indivíduos que residem em
domicílios urbanos do que em indivíduos que residem nos domicílios rurais, sendo essa
diferença mais acentuada nos homens (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA/IBGE, 2010a).
Ao explorar a tendência temporal, com base em quatro inquéritos nacionais realizados
ao longo de 34 anos, verifica-se que as prevalências de excesso de peso e de obesidade
aumentaram continuamente ao longo dos anos tanto para os homens quanto para as mulheres.
Comparando-se dados da última POF com os dados do Estudo Nacional da Despesa Familiar
(ENDEF) realizado nos anos de 1974 a 1975, observa-se que a prevalência de excesso de peso
em adultos aumentou quase três vezes no sexo masculino (de 18,5% para 50,1%) e quase duas
vezes no sexo feminino (de 28,7% para 48,0%) e que a prevalência de obesidade aumentou
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mais de quatro vezes para homens (de 2,8% para 12,4%) e mais de duas vezes para mulheres
(de 8,0% para 16,9%) (IBGE, 2010a).
Estudo mais recente realizado com dados do Sistema de Vigilância de Fatores de
Risco e de Proteção para Doenças Crônicas Não Transmissíveis por meio de Inquérito
Telefônico (VIGITEL) também analisou a variação temporal do excesso de peso e da
obesidade nas capitais brasileiras em um menor período de tempo. Observou-se que as
prevalências de excesso de peso foram de 43,0%, 42,7%, 44,2% e 46,6% para cada ano do
período de 2006 a 2009, respectivamente, e que para a obesidade as prevalências foram de
11,4%, 12,7%, 13,2% e 13,8%, no mesmo período de estudo. Verificou-se, ainda, que houve
tendência de aumento da prevalência do excesso de peso para homens com 65 anos ou mais e
que as mulheres com menos de 45 anos foram as que mais contribuíram para o aumento nas
prevalências do excesso de peso entre 2006 a 2009 (GIGANTE et al., 2011).
Ao se comparar as prevalências do VIGITEL entre 2006 e 2009 para o excesso de
peso, verificou-se um aumento significativo de 3,8% e para a obesidade o aumento, também
significativo, foi de 2,5%. Cabe ressaltar que tais dados apresentam a limitação de serem
autorreferidos. Assim, estão sujeitos a um viés de informação (SCHMIDT et al., 2011).
Para a cidade de Belo Horizonte, os inquéritos nacionais também registram elevadas
prevalências de sobrepeso, obesidade e excesso de peso na população adulta. Estudo realizado
pelo Instituto Nacional de Câncer (BRASIL, 2004) nos anos de 2002 e 2003 constatou que
27,9% dos participantes apresentavam sobrepeso (25 kg/m2 ≤ IMC < 30 kg/m2), 9,3% eram
obesos (IMC ≥ 30 kg/m2) e 37,5% tinham excesso de peso (IMC ≥ 25 kg/m2). Em relação ao
sexo, foi observada maior prevalência de sobrepeso para os homens e maior prevalência de
obesidade para as mulheres. No que diz respeito à escolaridade, verificou-se um padrão de
maior prevalência de sobrepeso, obesidade e excesso de peso no grupo de menor escolaridade.
Dados mais recentes do sistema VIGITEL sobre o perfil nutricional de adultos
residentes em Belo Horizonte mostram que as prevalências de excesso de peso foram de
37,3%, 40,6%,43,3%, 39,9% e 44,7%, respectivamente, entre 2006 a 2010. Para a obesidade,
as prevalências foram de 8,8%, 10,8%, 12,1%, 11,2% e 13,0% para o mesmo período
avaliado (BRASIL, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).
Segundo a OMS (WHO, 2011) os principais fatores relacionados ao crescimento da
epidemia de obesidade refletem a combinação de políticas públicas, forças dos mercados
regional e global, resposta inadequada às alterações nos padrões demográficos, avanços
tecnológicos que precipitam mudanças de comportamento e estilo de vida e falta de
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conscientização e de ação por parte da sociedade. Dessa forma, os determinantes sociais e
ambientais do excesso de peso e da obesidade são áreas favoráveis a intervenções, uma vez
que existe uma base de evidências para guiar as ações preventivas para o controle do excesso
de peso e da obesidade.

1.2 Genética, estilo de vida, ambiente e obesidade

A obesidade é uma doença crônica de etiologia complexa e com múltiplos fatores
associados, tais como hábitos de vida, características socioambientais e susceptibilidade
genética/biológica (WHO, 2011).
Fortes evidências sugerem que em uma população a variação no índice de massa
corporal (IMC) é em grande parte determinada por fatores genéticos, com estimativas de
herdabilidade que variam entre 40% e 70% e que determinam diferenças na taxa metabólica
basal e na resposta aos excessos alimentares dos indivíduos (ALLISON et al., 1996;
BOUCHARD, 1994; PRICE, 2002). Além da genética, ressalta-se a importância de um
comportamento alimentar adequado e da prática de atividade física para a manutenção de um
IMC saudável (ADAMS et al., 2006; SWINBURN et al., 2004).
Mais recentemente, características do ambiente no qual as pessoas vivem, como nível
socioeconômico da vizinhança, disponibilidade e acesso para a aquisição de gêneros
alimentícios saudáveis, oportunidades para a prática de atividade física e deslocamento a pé
ou de bicicleta, têm sido propostas como fatores associados à epidemia de obesidade em
diversos países (HANDY et al., 2002; JANSSEN et al., 2006; POPKIN; DUFFEY;
GORDON-LARSEN, 2005). Quando tais ambientes incentivam a inatividade física e as
escolhas alimentares não saudáveis, eles são caracterizados como obesogênicos1 e, por isso,
responsáveis por promoverem a obesidade (SWINBURN; EGGER; RAZA, 1999).
______________
1

O termo ambiente obesogênico surgiu na década de 1990 como mais uma hipótese para explicar a epidemia
mundial de obesidade. Foi definido por Swinburn, Egger e Raza (1999, p. 564) como “an environment which
is defined as the sum of the influences that the surroundings, opportunities or conditions of life have on
promoting obesity in individuals and population”. Desta forma, o ambiente obesogênico diz respeito às
influências que o ambiente e as oportunidades ou condições de vida têm nas escolhas por parte dos
indivíduos e populações de hábitos de vida que promovam o desenvolvimento de obesidade. O termo abarca
toda a gama de condições sociais, culturais e infraestruturais que têm impacto na capacidade do indivíduo
para seguir um estilo de vida saudável em relação tanto à alimentação quanto à prática de atividade física. Os
mesmos autores ainda citam o ambiente leptogênico, que se opõe ao ambiente obesogênico, uma vez que
promove escolhas saudáveis de estilo de vida em relação tanto à alimentação quanto à prática de atividades
físicas.
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Diante desse contexto, acredita-se que a atual epidemia de obesidade seja resultante da
combinação de fatores genéticos complexos e de um ambiente obesogênico. Ou seja, a
susceptibilidade à obesidade é em parte determinada pela genética, mas para sua expressão
fenotípica é necessário um ambiente obesogênico (EGGER; SWINBURN, 1997; LOOS;
BOUCHARD, 2003).
No que diz respeito à relação entre fatores genéticos e ambientes obesogênicos Loos e
Bouchard (2003) sugerem que para as formas mais comuns da obesidade é possível dividir as
pessoas em quatro grupos: a) com obesidade genética; b) com forte predisposição genética; c)
com predisposição leve para a obesidade; d) geneticamente resistentes à obesidade. De acordo
com os autores, em relação ao primeiro grupo (obesidade genética), aqueles com forte
predisposição em um ambiente que não seja obesogênico provavelmente seriam pessoas com
excesso de peso, porém, tornam-se obesos e potencialmente obesos severos em um ambiente
obesogênico. O terceiro grupo em um ambiente que não promova a obesidade pode ter peso
normal ou estar levemente acima do peso, mas em ambiente obesogênico também podem ser
obesos. Os indivíduos do quarto grupo, geneticamente resistentes à obesidade, permanecem

IMC

com peso normal ou quase normal em uma ampla gama de condições obesogênicas (FIG. 1).

Ambiente Obesogênico

Obesidade genética
Forte predisposição
Fraca predisposição
Geneticamente resistente

FIGURA 1 - Quatro níveis de susceptibilidade genética
para a obesidade e diferentes relações em
um ambiente obesogênicos
Fonte: LOOS; BOUCHARD, 2003, traduzido pelos
pesquisadores.
Nota: IMC - Índice de Massa Corporal.
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Bouchard (2007) explica que a atual epidemia de obesidade está relacionada a quatro
fatores principais: ambiente construído; ambiente social; comportamento; e fatores biológicos
de cada indivíduo. Assim, um ambiente obesogênico favorece a adoção de comportamentos
obesogênicos, por exemplo, consumo de refeições com alta densidade energética e aumento
do tempo em atividades sedentárias, os quais irão influenciar, em maior ou menor escala, o
balanço energético e o ganho de peso de um indivíduo, dependendo de sua predisposição
genética/biológica (FIG. 2).

Ambiente Social

Ambiente Construído

Ambiente Obesogênico

Comportamento Obesogênico

Predisposição Biológica

Balanço Energético Positivo

Ganho de Peso
FIGURA 2 - Modelo hierárquico das relações entre as principais classes dos determinantes do
balanço energético
Fonte: BOUCHARD, 2007, traduzido pelos pesquisadores.
Nota: O ambiente obesogênico é definido por diversas características do ambiente social e
construído. O ambiente obesogênico favorece a adoção e manutenção de
comportamentos obesogênicos. O efeito conjunto do estilo de vida obesogênico é
modulado por características biológicas que são muito prevalentes na população.

Entender o papel do ambiente no aumento da prevalência da obesidade é, portanto,
fundamental para desenvolver estratégias efetivas de prevenção dessa doença e, assim, reduzir
seus impactos negativos na saúde das populações.
Apesar do grande número de estudos observacionais na última década sobre ambientes
obesogênicos e do consenso crescente sobre a contribuição ambiental como uma das causas
da obesidade (HILL; WYATT; MELANSON, 2000; PETERS, 2003; SWINBURN et al.,
2004), ainda não está clara a relação causal entre o ambiente e o excesso de peso (KIRK;
PENNEY; MCHUGH, 2010). Existem controvérsias na formalização, definição, aferição e
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caracterização dos componentes ambientais relacionados ao ganho de peso, bem como
dificuldades para definir os ambientes e a unidade a ser utilizada como vizinhança (BALL;
TIMPERIO; CRAWFORD, 2006; KIRK; PENNEY; MCHUGH, 2010).
Segundo Ball, Timperio e Crawford (2006), o estudo das influências ambientais sobre
os comportamentos relacionados à nutrição e à atividade física constitui um dos aspectos de
uma ciência relativamente nova. Além disso, não está claro o que é preciso avaliar. De acordo
com os autores, o campo de estudo é complicado pelo fato de que as medidas ambientais
podem ser específicas a cada país. Dessa forma, é importante esclarecer quais características
específicas dos ambientes social, construído e político irão influenciar os comportamentos de
nutrição e a atividade física do grupo populacional a ser estudado. Adicionalmente, a seleção
das variáveis ambientais deve basear-se em um modelo teório específico para cada população
estudada (BALL; TIMPERIO; CRAWFORD, 2006).
As maiores contribuições da literatura relacionadas aos ambientes obesogênicos são
provenientes da Austrália, Nova Zelândia, América do Norte e Europa (EWING et al., 2003;
NOVAK; AHLGREN; HAMMARSTROM, 2006) e reconhece-se que são necessárias mais
investigações no cenário das cidades brasileiras, a fim de identificar determinantes específicos
dos ambientes obesogênicos para a população do país.

1.3 Modelo Ecológico

De maneira simplificada, o aumento do peso ocorre quando o balanço energético é
positivo; ou seja, quando o valor calórico ingerido por uma pessoa é maior do que o gasto
calórico. Vários componentes estão envolvidos no controle do balanço energético, como os
fatores genéticos, metabólicos, hormonais, comportamentais e ambientais. Estes dois últimos
são diretamente relacionados com o estilo de vida moderno (CHAPUT et al., 2010).
Com base nessa perspectiva, a maioria das intervenções para o controle do peso se
concentra em medidas individuais, com mudanças no estilo de vida, que visam principalmente
à melhoria da qualidade alimentar e ao aumento dos níveis de atividade física. Essas
abordagens têm tido sucesso no que diz respeito aos tratamentos individuais (DI CARO et al.,
2006), porém observam-se falhas quando o intuito é prevenir ou intervir em ações voltadas
para a população (YANCEY et al., 2004). Para uma abordagem populacional do excesso de
peso, é preciso compreender o modo de inserção dos indivíduos nos ambientes físicos e
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sociais, para que as ações de saúde deixem de ser focadas apenas nos indivíduos
(MACINTYRE; ELLAWAY; CUMMINS, 2002; REIDPATH et al., 2002).
No que diz respeito às estratégias para o controle do peso, a lógica do balanço
energético também pode ser utilizada para a prevenção da obesidade no âmbito populacional.
Nesse sentido, merece destaque o modelo ecológico para a compreensão da obesidade
proposto por Egger e Swinburn (1997), segundo o qual o ambiente é um importante
determinante da obesidade, capaz de afetar diretamente o comportamento dietético e o padrão
de atividade física do indivíduo e, consequentemente, o balanço energético (FIG. 3).

Mediadores

Equilíbrio no
estoque de gordura

=

Energia
ingerida

-

Energia
gasta

Moderadores

+

Ajuste
fisiológico

Influências

Biológicas

Comportamentais

Ambientais

FIGURA 3 - Modelo ecológico para a obesidade
Fonte: EGGER; SWINBURN, 1997, traduzido pelos pesquisadores.

Segundo os autores, a abordagem proposta na FIG. 3 apresenta semelhanças com a
clássica tríade epidemiológica (hospedeiro, agente e ambiente). No caso da obesidade (FIG.
4), o hospedeiro seria composto por fatores relacionados ao indivíduo, incluindo os
biológicos, os metabólicos e os comportamentais. O agente seria representado pelo consumo
alimentar e pela atividade física (consumo excessivo de alimentos com alta densidade
energética, redução nas atividades físicas rotineiras, uso de tecnologia para poupar energia e
atividades passivas de lazer). O ambiente seria representado pelos ambientes físico,
econômico e sociocultural no qual o individuo está inserido (EGGER; SWINBURN, 1997).
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Hospedeiro
(biológicos, metabólicos e comportamentais)

Educação
Mudança no
comportamento

Engenharia
Tecnologia

Agente
(alimentação, atividade física)

Política
Legislação

Ambiente
(físico, econômico e sócio-cultural)

FIGURA 4 - Tríade epidemiológica e potenciais estratégias de intervenção para obesidade
Fonte: EGGER; SWINBURN, 1997, traduzido pelos pesquisadores.

Em outro estudo, Swinburn, Egger e Raza (1999) propõem um modelo conceitual para
identificar e priorizar intervenções ambientais para a obesidade. Na análise dos ambientes
associados à obesidade, que os autores denominaram “Analysis Grid for Environmental
Linked to Obesity” (ANGELO), o ambiente é dividido em relação à dimensão (micro ou
macro) e ao tipo (física, econômica, política e sociocultural).
De acordo com essa proposta de divisão o macroambiente seria aquele que influencia
toda a população, como o desenvolvimento urbano, o sistema de transporte e a indústria de
alimentos. O microambiente seria composto por locais mais próximos dos indivíduos, como
as escolas e a vizinhança, no caso das crianças; e o local de trabalho e a vizinhança, no caso
dos adultos (SWINBURN; EGGER; RAZA, 1999). O modelo sugerido pelos autores há mais
de 10 anos para avaliar o ambiente obesogênico é muito abrangente e permite várias
abordagens. Com base nesta proposta, é possível avaliar de maneira ampla e complexa os
fatores ambientais que podem contribuir para a obesidade.
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Nesse contexto, as políticas e os programas voltados para a prevenção e o controle do
ganho de peso devem incentivar mudanças no âmbito individual e modificações na sociedade
e no ambiente onde as pessoas vivem e trabalham, para que sejam realmente eficazes na
redução da obesidade nas diversas populações (WHO, 2003).
Dentre as abordagens do modelo proposto por Swinburn, Egger e Raza (1999) está a
avaliação do ambiente físico, que abrange o ambiente construído e o ambiente natural. O
ambiente construído, o mais estudado, refere-se aos aspectos físicos de um ambiente
construído ou modificado pelo homem que, de alguma forma, propiciam comportamentos
saudáveis ou não saudáveis (BOOTH; PINKSTON; POSTON, 2005).
O ambiente construído inclui elementos do desenho urbano, do uso do solo e dos
transportes públicos, bem como as opções de atividades físicas e a disponibilidade e acesso a
alimentos. Tais elementos devem estar disponíveis para as pessoas dentro de um espaço
geograficamente delimitado das cidades (HANDY et al., 2002).
O ambiente construído pode apresentar oportunidades para uma alimentação não
saudável, como a ausência de lojas de produtos alimentares frescos e saudáveis, e barreiras
para o gasto energético nas rotinas do cotidiano (FENG et al., 2010; MCCORMACK et al.,
2004; ZENK et al., 2005), como ausência de passeios nas ruas para o deslocamento a pé,
baixa conectividade das ruas, iluminação insuficiente e áreas com poucas instalações
recreativas, que podem dificultar a prática de atividade física (SAELENS; SALLIS; FRANK,
2003).
Para avaliar o ambiente construído, podem ser utilizadas medidas baseadas na
percepção do indivíduo (MUJAHID et al., 2007; ROSENBERG et al., 2009), medidas
realizadas a partir da observação social sistemática do ambiente (MUJAHID et al., 2007;
PROIETTI et al., 2008) e medidas baseadas em dados espaciais obtidos por meio do Sistema
de Informação Geográfica (SIG) e ou do sensoriamento remoto (BOONE et al., 2008;
THORNTON; PEARCE; KAVANAGH, 2011). A utilização do SIG e de outras técnicas de
análise espacial é uma tendência recente na avaliação do ambiente construído. Para realizar tal
avaliação, podem ser utilizados dados primários, aqueles coletados exclusivamente para os
estudos, ou dados secundários, aqueles obtidos a partir de fontes externas, como dados
governamentais, administrativos e comerciais (POULIOU; ELLIOTT, 2010; POWELL et al.,
2007; SANTANA; SANTOS; NOGUEIRA, 2009).
Além do ambiente construído, o ambiente social pode afetar o padrão alimentar e os
níveis de atividade física das vizinhanças, bem como as condições de saúde, de forma geral.
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O ambiente social inclui elementos relacionados às condições de vida dos indivíduos, como
renda, nível educacional, criminalidade, redes de apoio social, nível de integração e nível de
confiança, que se associam com uma maior ou menor desordem social e privação social da
vizinhança (MACINTYRE; ELLAWAY; CUMMINS, 2002; YEN; SYME, 1999).
De acordo com Nogueira e Santana (2005), o ambiente social da vizinhança influencia
não só diferentes resultados em saúde (mortalidade prematura, mortalidade por causas, saúde
mental e obesidade) como também alguns determinantes da saúde, por exemplo, pressão
arterial, colesterol, função respiratória e o IMC.
Estudos mostram que indivíduos que vivem em vizinhanças com maiores privações
socioeconômicas apresentam menores oportunidades de disponibilidade e de acesso a
alimentos saudáveis e poucas oportunidades para a prática de atividade física. Assim, aspectos
relacionados ao ambiente social também podem contribuir para o fato de vizinhanças serem
obesogênicas (BODOR et al., 2010; MORLAND; EVENSON, 2009).
Em relação à disponibilidade e ao acesso a alimentos saudáveis, estudos recentes
constataram que residentes de áreas desfavorecidas economicamente, especialmente aqueles
que não possuem automóvel, os idosos e os indivíduos com baixos rendimentos não podem
arcar com os custos associados à obtenção dos produtos alimentares em supermercados fora
da vizinhança. Dessa forma, não têm outra opção senão fazer as compras nas pequenas lojas
de bairro, onde os preços são mais elevados e a qualidade e a variedade de alimentos frescos
são mais limitadas (HENDRICKSON; SMITH; EIKENBERRY, 2006; WALKER; KEANE;
BURKE, 2010). Para a atividade física, estudos sugerem que as vizinhanças de maior renda
possuem mais estruturas para a prática de atividade física quando comparadas com as de
menor renda, o que pode explicar em parte os maiores níveis de atividade física desta
população (CUTTS et al., 2009; SANTANA; SANTOS; NOGUEIRA, 2009).
Estudos mostram, ainda, que o ambiente social também passou por mudanças. A
urbanização acelerada e o aumento da violência urbana limitam as oportunidades de praticar
atividades físicas em espaços públicos abertos. Além disso, aspectos como violência e renda
podem inibir a instalação de algumas atividades comerciais nas vizinhanças (MONTEIRO;
GOMES; CANNON, 2010; VICTORA et al., 2011). Estudo realizado na área metropolitana
de Lisboa - Portugal verificou maior escassez de estabelecimentos como os supermercados
em áreas de maior privação socioeconômicas, de modo que a distribuição dos
estabelecimentos variava com as condições socioeconômicas das vizinhanças (SANTANA;
NOGUEIRA; SANTOS, 2008).
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Para avaliar o ambiente social, além das medidas baseadas na percepção do indivíduo,
as informações georreferenciadas também merecem destaque. É crescente a disponibilização
de informações socioeconômicas, demográficas e de saúde para áreas internas aos limites
geográficos. Assim, uma diversidade de investigações sobre inter-relações entre saúde,
sociedade e meio ambiente pode ser realizada (BARCELLOS et al., 2008; MINUCI;
ALMEIDA, 2009; PREDEBON et al., 2010).

1.4 Consumo alimentar e ambiente alimentar

Percebe-se que as modificações ocorridas no ambiente ao longo dos anos promoveram
o aumento da disponibilidade e do consumo de alimentos, de forma a tornar mais fácil e
atraente a aquisição de gêneros alimentícios (HARNACK; JEFFERY; BOUTELLE, 2000).
Além da maior disponibilidade de alimentos, observou-se também que o consumidor tem
aumentado a preferência por produtos alimentares com alta densidade energética e que
geralmente apresentam elevado teor de carboidratos simples e gorduras (BOOTH;
PINKSTON; POSTON, 2005).
No Brasil, as modificações do consumo alimentar da população puderam ser
percebidas ao comparar os dados da POF (2002-2003) com os dados do ENDEF (1974-1975).
Constatou-se que no período de 30 anos houve incremento no consumo de produtos
industrializados, como biscoitos e refrigerantes, que aumentaram 400%, e embutidos, que
aumentaram 300% (IBGE, 2004). Em um inquérito mais recente, verificou-se que 77% da
população estudada referiu consumir refrigerantes ou sucos artificiais em cinco ou mais dias
da semana (BRASIL, 2011).
Outro indicativo da mudança no hábito alimentar da população brasileira é o aumento
de 7,0% das despesas com alimentação fora do domicílio quando comparado os dados da
última POF com a anterior. Verificou-se que o percentual de consumo fora do domicílio em
relação ao consumo total dos indivíduos foi maior do que 50,0% para itens como salgados
fritos e assados (53,2%) e salgadinhos industrializados (56,5%) e valores acima de 30,0%
foram encontrados para itens como salada de frutas (38,8%), chocolates (36,6%), refrigerantes
diet ou light (40,1%), refrigerantes com açúcar (39,9%), pizzas (42,6%) e sanduíches (41,4%).
Para indivíduos que residem nas áreas urbanas itens como os salgados fritos e assados
(53,5%), refrigerantes (40,2%), pizzas (42,1%) e sanduíches (41,8%) foram os mais
consumidos fora dos domicílios (IBGE, 2010a).
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No que diz respeito à participação de frutas, legumes e verduras na alimentação da
população brasileira, de acordo com a última POF (2008-2009), verificou-se que a despesa
média mensal familiar ainda é pequena em relação a outros gêneros alimentícios, sendo de
4,6% para frutas e 3,3% para legumes e verduras. Ao analisar a distribuição percentilar por
grupos de alimentos, verificou-se que a recomendação de consumo de 400 gramas por dia
para o consumo de frutas, legumes e verduras preconizada pela OMS (WHO, 2003) e pelo
Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2005) não é atingida nem no percentil
90, tanto para os homens quanto para as mulheres. Verificou-se também que menos de 10,0%
da população atinge tais recomendações para o consumo de frutas, verduras e legumes (IBGE,
2010a).
Dados do VIGITEL 2010 indicaram que a frequência de adultos que consumiam
diariamente cinco ou mais porções de frutas, legumes e verduras foi modesta na maioria das
cidades estudadas, variando de 9,2% em Macapá a 24,8% em Florianópolis. Para o consumo
considerado regular (consumir frutas, legumes e verduras em cinco ou mais dias da semana),
a variação foi de 17,7% em Belém e 39,9% no Distrito Federal (BRASIL, 2011). Isso
significa a necessidade de incentivar o aumento do consumo desses itens na alimentação da
população brasileira (BRASIL, 2005; IBGE, 2010a; WHO, 2003), medida que está sendo
apoiada pela Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), por meio da elaboração
da iniciativa de incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras, construída de forma
intersetorial (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).
O consumo de frutas, legumes e hortaliças aumenta com a renda da população, assim
como o de leite desnatado. Porém, o consumo de refrigerantes também é maior nas categorias
de renda mais elevada e o consumo dessa bebida diet é quase inexistente naqueles com
menores rendimentos (IBGE, 2010a). Em relação ao teor de gordura do leite, o VIGITEL
verificou que a frequência de consumo do produto integral foi superior a 40% para todas as
categorias de idade e escolaridade em ambos os sexos. Para o consumo de refrigerantes e
sucos artificiais, os dados do VIGITEL 2010 mostram que o consumo em cinco ou mais dias
da semana é muito frequente (36,7%) na faixa etária de 18 a 24 anos, tanto para os homens
quanto para as mulheres, e que a frequência do consumo regular pouco se altera com a
escolaridade. Para as carnes com excesso de gordura, cerca de um terço (34,2%) das pessoas
declarou ter o hábito de consumir, sendo esta condição mais frequente nos homens, em
pessoas mais jovens e com menor escolaridade (BRASIL, 2011).
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Em relação à participação relativa de grupos de alimentos no total de alimentos
disponíveis para consumo no domicílio, os resultados da POF 2008-2009 indicam que
alimentos básicos de origem vegetal, como cereais, leguminosas, raízes e tubérculos,
correspondem a 45% das calorias totais; alimentos essencialmente calóricos, como óleos,
gorduras vegetais, gordura animal, açúcar de mesa, refrigerantes e bebidas alcoólicas, a 28%
das calorias totais; produtos de origem animal como carnes, leite e derivados e ovos, a 19%
das calorias totais; frutas, verduras e legumes, a apenas 2,8% das calorias totais; refeições
prontas e misturas industrializadas, a 4,6% das calorias totais; condimentos; 0,3%; e
oleaginosas, 0,2% (IBGE, 2010a).
Tais alterações no padrão alimentar da população ao longo das décadas consolidaram a
transição nutricional no Brasil, o que levou a mudanças marcadas pelo consumo de uma dieta
mais rica em gorduras, açúcares e alimentos refinados, bem como reduzida em carboidratos
complexos e fibras, o que resultou em um aumento da prevalência do excesso de peso e da
obesidade (MONTEIRO et al., 1995). Os dados da última POF (2008-2009) mostram a
manutenção do padrão ocidentalizado de consumo alimentar, relatado por inquéritos
anteriores. Este padrão está associado ao aumento do peso e ao aumento da prevalência de
outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como hipertensão e diabetes na
população brasileira.
De acordo com Schmidt et al. (2011), algumas ações estão sendo realizadas no sentido
de prevenir e controlar as DCNT. A PNAN deixa clara a necessidade de promover uma
alimentação saudável e estilos de vida ativos em conformidade com as recomendações da
Estratégia Global para a Promoção da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde
(WHO, 2004). A PNAN também reconhece a natureza complexa da obesidade e define um
conjunto de ações no âmbito da área da saúde e em outros setores, para assegurar ambientes
que favoreçam uma alimentação saudável e estilos de vida ativos para todos. Como exemplo
de ações em conformidade com a PNAN, no ano de 2009, foi promulgada a Lei 11.947, que
requer que pelo menos 30% do orçamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) sejam gastos em alimentos frescos fornecidos pela agricultura familiar e pelos
empreendedores familiares rurais (SCHMIDT et al., 2011).
Há uma série de propostas no Congresso Nacional que tratam da regulação da
publicidade de alimentos ricos em açúcar, sal ou gorduras não saudáveis voltados para os
públicos infantil e jovem, como os Projetos de Lei 1.637/2007, 5.921/2001 e 150/2009.
Tramita no Congresso o Projeto de Emenda à Constituição (PEC) 73/2007, que prevê a
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inclusão da regulação da publicidade de alimentos no artigo 220 da Constituição Federal
(REDENUTRI, 2012).
Contudo, a prevalência de obesidade continua aumentando e coloca o desafio de tomar
outras providências, conforme recomendado pela Estratégia Global, entre elas a de aumentar
da disponibilidade e o acesso da população a alimentos saudáveis, como frutas, legumes e
verduras, assim como a de promover intervenções que orientem o desenho urbano, com o
objetivo de promover um estilo de vida mais ativo e saudável (SCHMIDT et al., 2011; WHO,
2004).
Estudos realizados em países desenvolvidos mostram que aspectos do ambiente
alimentar, como número, tipo e tamanho das lojas de alimentos, são importantes fatores
associados à qualidade alimentar das vizinhanças nos grandes centros urbanos (BOVELLBENJAMIN et al., 2009; LISABETH et al., 2010; MORLAND et al., 2002; WALKER;
KEANE; BURKE, 2010; WRIGLEY et al., 2002; ZENK et al., 2005). A maior presença de
supermercados e lojas especializadas na venda de produtos saudáveis nas vizinhanças faz com
que as pessoas tenham opções de preços mais acessíveis para a escolha de uma alimentação
de melhor qualidade. Além disso, facilita a aquisição de alimentos mais saudáveis
(KAMPHUIS et al., 2006; MCCRORY; SUEN; ROBERTS, 2002).
Outros estudos constataram menor prevalência de obesidade em vizinhanças com
maior número de cadeias de supermercados (BODOR et al., 2010; MORLAND; EVENSON,
2009). Ao explorar as contribuições da disponibilidade de alimentos com as taxas de
sobrepeso/obesidade, verificaram também, que a presença de frutas, legumes e verduras a
preços acessíveis nos supermercados das vizinhanças associa-se ao maior consumo desses
alimentos e, consequentemente, a um padrão alimentar mais saudável (BODOR et al., 2008;
PEARCE et al., 2008; ROSE; RICHARDS, 2004). Estudo realizado em Melbourne,
Austrália, mostrou que vizinhanças favorecidas economicamente apresentam maior número
de supermercados e de mercados especializados em frutas e vegetais, razão que pode estar
relacionada ao maior consumo de alimentos saudáveis e a menores taxas de sobrepeso e
obesidade (BALL; CRAWFORD; MISHRA, 2006).
Estudo realizado em Santos sobre ambiente alimentar encontrou que o IMC foi
positivamente associado com a presença de estabelecimentos que foram classificados como
promotores de alimentação menos saudável, em um buffer de 500 metros do setor censitário,
e negativamente associado com a presença de lojas especializadas na venda de frutas, legumes
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e verduras. Tais associações foram ajustadas pelo nível socioeconômico da família
(MARTINS et al., 2011).
Estudos realizados nos Estados Unidos também têm demonstrado que o preço, um dos
principais determinantes das escolhas alimentares, exerce impacto negativo nos grupos de
baixos rendimentos, para os quais os alimentos saudáveis, como frutas, legumes e verduras,
são frequentemente inacessíveis (BOVELL-BENJAMIN et al., 2009; GLANZ et al., 1998;
HOROWITZ et al., 2004). No mesmo sentido, estudo realizado no Canadá mostrou que os
preços dos alimentos são mais baixos nos supermercados em comparação com mercados de
pequenas dimensões (LATHAM; MOFFAT, 2007).
Ainda em relação ao acesso e à disponibilidade de alimentos o termo “deserto de
alimentos” é utilizado na literatura para descrever áreas das cidades onde é difícil comprar
alimentos saudáveis. Estes ambientes são considerados mais obesogênicos quando
comparados aos locais em que o acesso a uma alimentação saudável é mais fácil (WRIGLEY
et al., 2002). De acordo com o Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2010), os
desertos de alimentos são locais com acesso físico limitado e com preços pouco atraentes para
o consumo de frutas, vegetais, cereais integrais, leite desnatado e outros alimentos que fazem
parte de uma dieta saudável.
Recente estudo realizado em Nova York encontrou que os desertos de alimentos,
também chamados de “ambientes alimentares não saudáveis”, estão presentes nas vizinhanças
com menores rendas e com maiores proporções de residentes afro-descendentes (GORDON et
al., 2011). Para populações americanas, tem sido verificado que, além da segregação racial, da
segregação socioeconômica e da ocupação do espaço urbano, existem evidências de
diferenças no comércio e na distribuição de alimentos. Nas vizinhanças com maior
miscigenação e mais pobres, há tendência a uma maior concentração de pontos de venda com
pouca variedade de alimentos saudáveis e com maiores ofertas de alimentos não saudáveis
(MOORE; DIEZ-ROUX, 2006). Estudo longitudinal realizado em vários estados norteamericanos verificou-se que a maior disponibilidade de cadeias de restaurantes fast food na
vizinhança próxima à residência foi associada ao maior consumo de fast food para homens de
baixa renda (BOONE-HEINONEN et al., 2011).
No Brasil, estudo realizado em São Paulo encontrou maior densidade dos mercados
especializados em frutas e vegetais em áreas mais ricas da cidade, sugerindo que o ambiente
socioeconômico da vizinhança pode afetar a prevalência de sobrepeso e de obesidade por
meio de mediadores relacionados ao ambiente construído, como a disponibilidade de lojas de
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produtos saudáveis (JAIME et al., 2011). Em Belo Horizonte estudo realizado com 2.207
indivíduos também encontrou que o melhor nível socioeconômico da vizinhança foi associado
de forma positiva com a alimentação saudável (SALES, 2011).
Contudo, ainda são escassos no Brasil estudos que evidenciem a existência da
associação entre ambiente alimentar das vizinhanças e excesso de peso. São necessárias mais
investigações para avaliar o ambiente alimentar das vizinhanças e para verificar se existem
subgrupos (crianças, adultos, idosos e obesos) sistematicamente mais afetados pela
disponibilidade alimentar do ambiente.

1.5 Atividade física, sedentarismo e ambiente

De acordo com a OMS (WHO, 2004), a atividade física regular pode reduzir o risco de
doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, câncer do cólon e da mama, prevenir a osteoporose
e auxiliar na manutenção do peso saudável, dentre outros benefícios, como o aumento do
bem-estar físico e mental. As atuais recomendações sugerem que os adultos devem realizar ao
menos 150 minutos por semana de atividade física moderada a vigorosa para desfrutarem de
uma série de benefícios à saúde (COMMITTEE PHYSICAL ACTIVITY GUIDELINES FOR
AMERICANS, 2008).
Contudo, apesar de boa parte da população saber dos benefícios da prática de atividade
física regular (KNUTH et al., 2009), verifica-se que o sedentarismo também é considerado
uma epidemia mundial, assim como a obesidade, tanto nos países desenvolvidos como nos
países em desenvolvimento. Observa-se uma tendência crescente da inatividade física nos
países em desenvolvimento, sendo também proporcionalmente mais elevada nas populações
de renda mais baixa (JACOBY, 2004).
No Brasil, estudo realizado com uma amostra probabilística da cidade do Rio de
Janeiro verificou que 59,8% dos homens referiram nunca realizar atividade física de lazer e
entre as mulheres este percentual foi de 77,8%. Verificou-se que ocorre um importante
aumento dessa prevalência com a idade, principalmente entre os homens (GOMES;
SIQUEIRA; SICHIERI, 2001). Estudo realizado por Siqueira et al. (2008) com adultos e
idosos de 41 municípios de estados do Sul e do Nordeste do Brasil encontrou prevalência de
sedentarismo de 31,8% para adultos e de 58,0% para idosos, sendo maior na região Nordeste
e nos homens. Verificaram, ainda, que a baixa renda familiar foi um importante fator
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associado ao sedentarismo nos adultos e idosos, enquanto a baixa escolaridade foi associada
apenas para os idosos.
Ainda no que diz respeito à associação entre nível socioeconômico e atividade física,
resultados de um estudo realizado em Pelotas (Rio Grande do Sul), que avaliou a atividade em
diferentes domínios (lazer, trabalho, atividades domésticas e deslocamento), encontrou que
tanto nos homens quanto nas mulheres houve aumento da prevalência de inatividade física no
lazer conforme a diminuição do nível econômico. Segundo os autores, uma possível
explicação para maiores ocorrências de inatividade física no lazer em subgrupos
populacionais economicamente desfavorecidos seria a falta de locais públicos adequados à
prática de atividade física, como parques, praças, pistas de caminhada e ciclismo (DEL
DUCA et al., 2009).
No mesmo estudo, verificou-se que homens de nível econômico mais elevado eram
mais inativos nos domínios do trabalho e do deslocamento. Para as mulheres, houve uma
associação direta do nível econômico com a inatividade física nos domínios do deslocamento
e doméstico. De acordo com os autores, tal achado pode ser explicado pelo fato de que
indivíduos com melhor condição socioeconômica utilizam com maior frequência veículos
motorizados para o deslocamento, enquanto aqueles com menor renda fazem maior uso de
meios de transporte ativos, como caminhada e bicicleta, assim como estão inseridos em
atividades laborais mais extenuantes (DEL DUCA et al., 2009).
Outro estudo transversal realizado em uma favela do Recife encontrou baixa
prevalência de inatividade física (25,6%) e altos níveis de atividade física (47,0%). De acordo
com os autores, em áreas de renda muito baixa, em particular, tarefas domésticas, transporte e
atividades de trabalho podem representar uma proporção substancial da atividade total dos
indivíduos. Além disso, nesse estudo um grande número de indivíduos estava desempregado e
ocasionalmente fazia trabalho que demandava atividades intensas em locais distantes de suas
residências, exigindo longas horas de caminhada. Os autores sugerem que a relação entre
atividade física e nível socioeconômico é complexa e depende de características internas das
comunidades estudadas (ALVES; FIGUEIROA; ALVES, 2011).
Estudo longitudinal realizado em Pelotas (Rio Grande do Sul) analisou o padrão de
atividade física no lazer entre homens e mulheres. Os resultados mostram que a caminhada foi
o tipo de atividade física menos praticada pelos homens (74% não praticavam) e entre as
mulheres 87% não praticavam atividades físicas moderadas ou vigorosas. Verificou-se
também que a renda familiar ao nascer foi inversamente associada ao sedentarismo em ambos
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os sexos e que homens e mulheres que sempre foram pobres ou tornaram-se pobres eram os
mais sedentários (AZEVEDO et al., 2008).
Inquérito recente realizado nas capitais brasileiras encontrou que a frequência de
adultos na condição de completa inatividade física2 em todas as cidades estudadas variou de
10,7% a 22,1%. Para as mulheres, a freqüência de inatividade física aumentou diretamente
com a escolaridade e para os homens não foi verificado esse padrão (BRASIL, 2011).
Outro resultado relevante verificado pelo inquérito no ano de 2010 foi que a
frequência de adultos que praticam atividade física no tempo livre (atividades de intensidade
leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em cinco ou mais dias da semana ou
atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em três ou mais dias da
semana) foi modesta em todas as capitais estudadas, variando entre 11,3% no Rio Branco e
22,4% no Distrito Federal e tanto para homens quanto para as mulheres a frequência dos
suficientemente ativos no tempo livre aumentou com a escolaridade (BRASIL, 2011).
Ao analisar a tendência temporal da atividade física entre 2006 e 2009, com os dados
do sistema VIGITEL, Hallal et al. (2011) verificaram que o percentual de indivíduos que são
ativos no deslocamento passou de 11,7% para 14,4%, sendo o aumento significativo. De
acordo com os autores, como consequência o percentual de indivíduos fisicamente inativos
diminuiu em 2009 quando comparado com os anos anteriores do inquérito. Além disso,
verificou-se que o hábito de assistir televisão, considerado um comportamento sedentário,
diminuiu no período analisado. As frequências de indivíduos ativos no tempo livre, ativos em
casa e ativos no trabalho apresentaram pouca variação no período analisado.
Estudo sobre mudanças nos padrões de atividade física realizado na cidade de Pelotas
(Rio Grande do Sul) verificou que a prevalência de indivíduos insuficientes ativos passou de
41,1% para 52,2% nos anos de 2002 e 2007, respectivamente. Entre as pessoas de baixa
renda, houve um aumento de 70% na prevalência desse indicador (KNUTH et al., 2010).
Dentre os diversos fatores relacionados à redução da atividade física, podem-se citar
as mudanças no estilo de vida das pessoas e as modificações ambientais que ocorreram nas
grandes cidades nos últimos anos, as quais, favorecidas por um ambiente obesogênico,
contribuíram para o aumento do peso dos indivíduos.

_________________
2
O VIGITEL considera inativos fisicamente indivíduos que não praticaram qualquer atividade física no lazer
nos últimos três meses e que não realizaram esforços físicos intensos no trabalho, não se deslocaram para o
trabalho ou para a escola a pé ou de bicicleta perfazendo um mínimo de 10 minutos por trajeto por dia e que
não participaram da limpeza pesada de suas casas (BRASIL, 2011).
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O estilo de vida moderno favoreceu algumas mudanças nas atividades diárias dos
indivíduos que estão relacionadas tanto com à diminuição do gasto energético como ao
aumento da ingestão alimentar (CHAPUT; TREMBLAY, 2009). O uso constante de meios de
transporte e de elevadores em lugares onde é possível caminhar ou subir escadas, a pequena
necessidade de se locomover para ter acesso a bens e alimentos devido às facilidades das
compras por telefone ou eletrônicas e a existência de serviços de entrega em domicílio
contribuíram muito para a redução da atividade física em populações mais urbanizadas
(JEFFERY; FRENCH, 1998; WEINSIER et al., 1998).
Sabe-se ainda que as atividades relacionadas ao trabalho, principalmente o doméstico,
também diminuíram nas últimas décadas com o advento de recursos para poupar energia. Tal
fato fez com que as pessoas reduzissem o número de tarefas que demandavam maior gasto
energético. Em contrapartida, o tempo de lazer dedicado a televisão, computadores e outros
passatempos fisicamente inativos aumentou (CRAWFORD; JEFFERY; FRENCH, 1999;
WHO, 1998). Os mecanismos que tentam explicar a associação entre o tempo gasto em
atividades sedentárias e a obesidade são vários. Dentre eles, podem-se citar: redução do tempo
disponível para a prática de atividade física de lazer (JENVEY, 2007; SALMON et al., 2000),
redução da taxa metabólica basal (DIETZ; GORTMAKER, 1985; SALMON et al., 2000),
aumento da ingestão calórica e influência das propagandas de alimentos e bebidas (CHAPUT
et al., 2010; CRESPO et al., 2001; VAN DEN BULCK; VAN MIERLO, 2004).
No que diz respeito ao ambiente, um dos fatores que contribui para o aumento da
inatividade física e da obesidade nas grandes cidades é o modelo urbano de transporte. Tal
modelo privilegia o tráfego de automóveis em relação ao transporte público e de pedestres,
bem como dificulta a utilização de espaços para a construção de ciclovias nas cidades
(EWING; CERVERO, 2001). Estudos também mostram que o aumento do tempo gasto
conduzindo um veículo aumenta a chance de a pessoa ser obesa e que o aumento do tempo
com o deslocamento a pé reduz essa chance (FRANK; ANDRESEN; SCHMID, 2004;
FRANK et al., 2006; WEN et al., 2006).
Saelens e Handy (2008) revisaram artigos publicados entre 2002 e 2006 na Austrália,
Portugal, Bélgica e Holanda sobre o ambiente construído e a caminhada como desfecho.
Dentre os achados, aquele que mais se associou com a caminhada foi a acessibilidade,
baseada na distância a destinos não residenciais, como lojas, parques e praças. Verificaram,
ainda, que vizinhanças que apresentam maior uso misto do solo (residências, comércio e
outros serviços) e alta densidade residencial ou populacional também foram mais propícias
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para a caminhada. De acordo com os autores, essas variáveis se relacionam com a maior
acessibilidade e proximidade dos diversos destinos. Além dessas características, a qualidade
estética da vizinhança e a presença e conservação das calçadas e ruas mais conectadas eram
atributos relacionados com a caminhada. Em diversos estudos, a conectividade das ruas, o uso
misto do solo e a densidade residencial ou populacional são utilizados para avaliar o
“walkability”3 da vizinhança (DOYLE et al., 2006; FRANK et al., 2006; HANDY et al.,
2002; LESLIE et al., 2007; RUNDLE et al., 2007).
Ainda em relação ao uso do solo e à densidade residencial/populacional outros estudos
também verificaram que vizinhanças que são residenciais e oferecem diversidade de serviços
comerciais ou seja, apresentam uso misto do solo são mais favoráveis ao deslocamento à pé
em relação a vizinhanças que são apenas residenciais. Associações positivas entre locais com
maior densidade populacional e maiores níveis de atividade física também são verificadas
(DOYLE et al., 2006; MORENOFF et al., 2006). Recente estudo realizado na Austrália
verificou que a probalidade de caminhar por mais de 300 minutos na semana foi maior nas
vizinhanças que apresentaram maior conectividade das ruas, maior densidade residencial,
mais ciclovias, mais iluminação pública e maior cobertura de árvores (WILSON et al., 2011).
Além dessas características do ambiente construído estarem associadas à atividade
física, a literatura sugere que áreas com maior densidade residencial/populacional, com ruas
mais conectados e com o uso misto do solo estão associadas com a redução do risco de
sobrepeso e obesidade para seus residentes (BLACK; MACINKO, 2008; BOOTH;
PINKSTON; POSTON, 2005; FRUMKIN, 2002; PAPAS et al., 2007). Estudos verificaram
também que vizinhanças localizadas em áreas de expansão urbana das cidades nas quais a
forma urbana privilegia o uso de automóveis em relação ao deslocamento do pedestre, as ruas
são pouco conectadas, a densidade residencial/populacional é pequena e o acesso a destinos é
restrito apresentaram menores níveis de caminhadas e maior prevalência de excesso de peso
para os indíviduos que residem nesses locais (EWING et al., 2008; FRUMKIN, 2002; ZHAO;
KAESTNER, 2010).
Outro atributo do ambiente construído nos centros urbanos que está associado a
maiores níveis de atividade física é a disponibilidade e o acesso a parques e praças com

_________________________
3

O termo “walkability” tem sido amplamente utilizado para descrever locais com características que podem
favorecer as pessoas a se deslocarem mais facilmente caminhando. Em teoria, locais mais densos, com maior
uso misto do solo e ruas conectadas podem ser mais atrativos para as pessoas se deslocarem ativamente
(LESLIE et al., 2007).
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facilidades recreativas e locais para a prática de atividade física nas vizinhanças
(BROWNSON et al., 2001; GILES-CORTI; DONOVAN, 2002). Pesquisas recentes têm
sugerido que a oferta de parques, praças e outros espaços abertos para a recreação nas
vizinhanças são locais importantes para as pessoas serem mais ativas (MACINTYRE;
MACDONALD; ELLAWAY, 2008), especialmente em áreas urbanas, onde o acesso a
espaços abertos é mais restrito (MAAS et al., 2006). Existem também algumas evidências de
que a melhoria do acesso aos espaços abertos para a recreação nas áreas urbanas pode ser uma
interessante medida de saúde pública, na medida que incentiva a maior participação nas
atividades de lazer e, assim, reduz o risco de sobrepeso e obesidade. Porém, as associções
com o peso corporal ainda são conflitantes (COOMBES; JONES; HILLSDON, 2010; LEE;
MAHESWARAN, 2011).
No Brasil, estudos sobre ambiente construído e atividade física estão sendo realizados
com foco principal no ambiente percebido. Estudo realizado com adultos da cidade de Recife
verificou que a falta de calçadas e o baixo acesso a instalações recreativas foram associados a
menores chances da realização de atividade física no lazer. A falta de calçadas também foi
associada a baixos níveis de caminhada para o lazer. Além disso, verificou-se que a estética
da vizinhança foi inversamente associada à atividade física de transporte (HALLAL et al.,
2010).
Parra et al. (2011) verificaram na cidade de Curitiba que o número de destinos em uma
caminhada de 10 minutos foi associado à maior chance de se deslocar de bicicleta e que alta
acessibilidade, definida como a presença e manutenção de locais para andar a pé ou de
bicicleta, e a disponibilidade de parques foram associadas à maior chance para a prática de
atividade física moderada e vigorosa durante o tempo de lazer.
Estudo realizado na cidade de Curitiba com medidas objetivas do ambiente construído
encontrou que os adultos que vivem em vizinhanças com maior renda, maior número de
academias de ginástica e maior proximidade a centros de lazer e esporte conseguiam seguir
melhor as recomendações de caminhada durante o tempo de lazer. Contudo, a densidade de
infraestruturas de lazer, como ciclovias, parques, bosques e praças, não foi associada a
atividade física nesse estudo (HINO et al., 2011).
Além dos fatores de infraestrutura do ambiente construído, o aumento da violência e a
falta de segurança nos locais públicos de lazer, características do ambiente social, fazem com
que a prática de atividade física seja dificultada nas grandes cidades (EWING; CERVERO,
2001). Estudos mostram que a insegurança dos locais onde as pessoas vivem está
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inversamente relacionada aos níveis de atividade física e a maiores taxas de obesidade
(LUMENG et al., 2006; PARKES; KEARNS, 2006).
Estudo realizado em três cidades norte-americanas mostrou que mulheres que
relataram baixa criminalidade da vizinhança onde residiam praticaram maior tempo (em
minutos) de atividade física semanal em comparação às mulheres que não relataram tal
característica da vizinhança (SALLIS et al., 2007).
No Brasil, estudo realizado em São Paulo com adultos de baixo nível socioeconômico
encontrou que pessoas com percepção positiva de segurança apresentaram maiores chances de
serem ativas no deslocamento (FLORINDO et al., 2011).
Estudo realizado em três capitais brasileiras não verificou associações entre caminhada
para o lazer e condições do tráfego de automóveis e a segurança relacionada ao
ciclismo/caminhadas durante o dia ou a noite (GOMES et al., 2011). Foster e Giles-Corti
(2008) sugerem que os achados da associação entre segurança da vizinhança e atividade física
ainda são pouco consistentes e que mais estudos são necessários utilizando não apenas
medidas subjetivas, mas também medidas objetivas de segurança.

1.6 Modelo Teórico

O ganho de peso pode ser considerado uma resposta fisiológica normal a um ambiente
obesogênico. Tornam-se necessários investimentos em intervenções populacionais, dado que
ações focalizadas somente nos indivíduos sob risco podem ser insuficientes para a redução do
excesso de peso e da obesidade (EGGER; SWINBURN, 1997). A prevenção e o controle da
obesidade devem focar os ambientes sociais, culturais, políticos, físicos e estruturais que
influenciam o estado nutricional da população (WHO, 2004).
Além do padrão alimentar inadequado, os níveis de

atividade física de uma

vizinhança podem variar de acordo com ambiente. Portanto, estudos que busquem o
conhecimento dos ambientes que promovem a obesidade são fundamentais, uma vez que esta
constitui um importante fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças crônicas.
Além disso, medidas que identifiquem e revertam as possíveis causas ambientais associadas
ao acúmulo excessivo de gordura tornam-se importantes e necessitam de maior atenção dos
órgãos gestores de saúde, de forma a aumentar a expectativa de vida dos indivíduos e a
manutenção da saúde.
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A hipótese deste estudo é que variáveis ambientais juntamente com características
individuais estão relacionadas ao excesso de peso dos indivíduos da cidade de Belo
Horizonte.
Para analisar as relações ambientais e individuais com o excesso de peso foi proposto
um modelo teórico (FIG. 5) baseado em Santana, Santos e Nogueira (2009) e Stafford et al.
(2007) e adaptado à realidade de Belo Horizonte e à disponibilidade dos dados ambientais.
Segundo Ball, Timperio e Crawford (2006), os modelos teóricos são indiscutivelmente
a maior limitação dos estudos sobre ambientes obesogênicos e, talvez, o maior desafio no
avanço da pesquisa nesta área.
No modelo teórico proposto para este estudo, aspectos do ambiente social da
vizinhança, como criminalidade e insegurança (desordem social), estão relacionados a níveis
de atividade física mais baixos e ao maior envolvimento em atividades sedentárias. A
privação social da vizinhança também estaria relacionada aos níveis de atividade física e ao
acesso a uma alimentação de pior qualidade nutricional. Tais características ambientais,
juntamente com outras características sociodemográficas e de estilo de vida dos indivíduos,
estariam associadas ao excesso de peso.
Em relação ao ambiente construído, vizinhanças que oferecem menores oportunidades
para a prática de atividade física teriam indivíduos menos ativos e áreas com acesso e
disponibilidade restrita ao comércio de alimentos saudáveis teriam indivíduos que consomem
uma alimentação de pior qualidade nutricional. Tais aspectos, juntamente com as outras
características do estilo de vida e sociodemográficas, também estariam relacionados com o
excesso de peso. Cabe ressaltar que o ambiente social e o ambiente construído estão
integrados em um mesmo contexto.
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Características Individuais

Ambiente Social
Características sociodemográficas
Desordem
Social

Privação
Social

Menores níveis de atividade
física e maior envolvimento
em atividades sedentárias

Excesso de
Peso

Ambiente Construído

Menos oportunidades
para a prática de
atividade física

Menor diposnibilidade/
acesso a uma
alimentação saudável

Alimentação de pior
qualidade nutricional

Outras características do estilo
de vida

FIGURA 5 - Modelo teórico dos fatores individuais e sócio-ambientais associados ao sobrepeso e a obesidade
Fonte: Elaborado pelos pesquisadores.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Estimar associações das variáveis ambientais e individuais com o excesso de peso na
população adulta da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.

2.2 Objetivos específicos

Descrever o perfil epidemiológico do sobrepeso e da obesidade;
Caracterizar a distribuição dos fatores ambientais relativos a aspectos do ambiente
construído e social potencialmente obesogênicos no município de Belo Horizonte;
Estimar as associações dos fatores ambientais com o excesso de peso;
Propor modelos epidemiológicos explicativos sobre a associação dos fatores
ambientais e individuais com o excesso de peso para a população adulta.
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3 MÉTODOS

3.1 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo epidemiológico transversal, descritivo e analítico, desenvolvido
com a utilização da base de dados do sistema VIGITEL.

3.2 Amostragem e população de estudo

Para este estudo, utilizaram-se as entrevistas referentes às amostras dos anos de 2008 e
2009 realizadas na cidade de Belo Horizonte. Para a coleta dos dados, os entrevistadores
utilizaram questionários padronizados (ANEXO A), com informações referentes a
características sociodemográficas, padrão de alimentação, peso, altura, atividade física e
variáveis relacionadas ao estado de saúde, sendo todas autorreferidas.
Os procedimentos de amostragem empregados pelo sistema VIGITEL visam obter em
cada capital brasileira amostras probabilísticas da população de adultos residentes em
domicílios servidos por pelo menos uma linha telefônica fixa no ano (BRASIL, 2011).
As entrevistas telefônicas iniciam no começo de cada ano e são gerenciadas pela
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde em todas as capitais dos estados
brasileiros e do Distrito Federal. A equipe responsável pelas entrevistas é composta por 60
entrevistadores, quatro supervisores e um coordenador, previamente treinados.
A primeira etapa da amostragem do VIGITEL constitui no sorteio sistemático de, no
mínimo, 5.000 linhas telefônicas por cidade. Este sorteio, sistemático e estratificado de acordo
com região ou prefixo das linhas telefônicas, é realizado a partir do cadastro eletrônico de
linhas residenciais fixas das empresas telefônicas que cobrem as cidades. A seguir, as linhas
sorteadas em cada cidade são ressorteadas e divididas em 25 réplicas de 200 linhas, cada
réplica reproduzindo a mesma proporção de linhas por região da cidade ou prefixo telefônico.
A divisão da amostra integral em réplicas é feita, principalmente, em função da dificuldade
em estimar previamente a proporção das linhas do cadastro que serão elegíveis para o sistema
(linhas residenciais ativas). Portanto, o total de linhas a ser sorteado para se chegar a 2.000
entrevistas (BRASIL, 2011).
O sistema estabelece um tamanho amostral mínimo de 2.000 indivíduos com 18 ou
mais anos de idade em cada cidade, para que se possa estimar com coeficiente de confiança de
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95% e erro máximo de cerca de dois pontos percentuais a frequência de qualquer fator de
risco ou proteção na população adulta. Erros máximos de cerca de três pontos percentuais são
esperados para estimativas específicas, segundo o sexo, assumindo-se proporções semelhantes
de homens e mulheres na amostra (BRASIL, 2011).
A segunda etapa da amostragem, realizada em paralelo à execução das entrevistas,
envolve, inicialmente, a identificação, dentre as linhas sorteadas, daquelas que são elegíveis
para o sistema, ou seja, linhas residenciais ativas. Para cada linha elegível, uma vez obtido o
consentimento dos seus usuários em participar do sistema, procede-se à enumeração dos
indivíduos com 18 ou mais anos de idade que residem no domicílio e, a seguir, ao sorteio de
um desses indivíduos para ser entrevistado. Cabe ressaltar que não são elegíveis para o
sistema as linhas que: correspondem a empresas, não mais existem ou se encontram fora de
serviço e não respondem a seis tentativas de chamadas feitas em dias e horários variados,
incluindo sábados, domingos e períodos noturnos, e que, provavelmente, correspondem a
domicílios fechados (BRASIL, 2011).
A amostra de adultos entrevistados pelo sistema VIGITEL é extraída a partir do
cadastro das linhas telefônicas residenciais existentes em cada cidade. Nesta medida,
rigorosamente, só permite inferências para a população adulta que reside em domicílios
cobertos pela rede de telefonia fixa. A cobertura dessa rede, embora tenha crescido nos
últimos anos, não é, evidentemente, universal, podendo ser particularmente baixa em cidades
economicamente menos desenvolvidas e nos estratos de menor nível socioeconômico
(BRASIL, 2011).
Nenhum método direto de compensação para a fração de domicílios não servidos por
telefone em cada cidade ou em cada estrato populacional é empregado pelo sistema
VIGITEL. Entretanto, são atribuídos pesos pós-estratificação aos indivíduos entrevistados
pelo sistema, para corrigir, ao menos parcialmente, vieses determinados pela não cobertura
universal da rede telefônica (BRASIL, 2011).
Quando dados individuais de um inquérito populacional são utilizados sem tais pesos,
todos os indivíduos estudados contribuem da mesma forma para as estimativas geradas pelo
inquérito. Ou seja, quando cada indivíduo estudado tenha tido a mesma probabilidade de ser
selecionado para o estudo e quando as taxas de não cobertura do cadastro populacional
empregado e as taxas de não participação no inquérito sejam iguais em todos os estratos da
população. Quando essas situações não são observadas, como no caso do sistema VIGITEL, a
atribuição de pesos para os indivíduos estudados é recomendada. Assim, o peso final
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atribuído a cada indivíduo entrevistado pelo VIGITEL em cada uma das cidades é o resultado
da multiplicação de três fatores (BRASIL, 2011).
O primeiro desses fatores é o inverso do número de linhas telefônicas no domicílio do
entrevistado, o qual corrige a maior chance de que indivíduos de domicílios com mais de uma
linha telefônica tiveram de ser selecionados para a amostra. O segundo fator é o número de
adultos no domicílio do entrevistado, o qual corrige a menor chance de que indivíduos de
domicílios habitados por mais pessoas tiveram de ser selecionados para a amostra. O terceiro
fator de ponderação, empregado pelo sistema, denominado “peso pósestratificação”, objetiva
igualar a composição sociodemográfica da amostra de adultos estudada pelo VIGITEL em
cada cidade à composição sociodemográfica da população adulta total da cidade (BRASIL,
2011). Assim, neste estudo foram considerados nas análises dos dados os fatores de
ponderação atribuídos aos entrevistados para corrigir tais condições.
Para este estudo, foram consideradas elegíveis 4.000 entrevistas, das quais 3.661
entrevistas foram utilizadas por conterem a informação do peso e da altura. Dessas, foram
excluídas 131 entrevistas (3,60%), referentes a participantes com IMC menor que 18,5 kg/m2.
Além disso, foram excluídas do estudo as 35 mulheres (0,90%) que estavam grávidas no
momento da coleta dos dados.

3.3 Caracterização dos dados geográficos

Para o atendimento dos objetivos de verificar a distribuição das variáveis ambientais e
de analisá-las, o banco de dados do VIGITEL foi geocodificado a partir do Código de
Endereçamento Postal (CEP) das residências dos participantes. Houve uma perda de 126
indivíduos (3,44%) devido a erros de localização.
O processo de geocodificação consistiu na captura das informações do Sistema de
Posicionamento Global (GPS) que estavam na base de coordenadas já existentes para uma
base de CEPs em que as coordenadas não existiam, mas sim os endereços. O processo de
georrefenciamento foi realizado quando, de posse da tabela com as coordenadas, foram
plotados os pontos no mapa (CAYO; TALBOT, 2003). No caso do presente estudo foram
utilizadas as coordenadas do ponto central da rua baseadas nos CEPs das residências dos
indivíduos.
Para caracterizar os fatores do ambiente construído, foi desenvolvida uma base com os
supermercados e hipermercados de Belo Horizonte, com o intuito de avaliar a disponibilidade
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dos alimentos. A lista com os endereços e os CEPs dos supermercados, superlojas e
hipermercados foi disponibilizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte
(CDL-BH) e atualizada com base nos cadastros dos endereços e CEPs atuais dos
supermercados e hipermercados. Para classificar os estabelecimentos comerciais em
supermercados, superlojas e hipermercados utilizou-se a classificação proposta por
Lukianocenko

(2005).

A

partir

de

informações

disponibilizadas

pelos

próprios

estabelecimentos, foi verificada a informação do número de check-outs descrita na TAB. 1.

TABELA 1
Classificação de lojas do setor supermercadista
Formato da
loja
Supermercado
convencional

Área de venda
(m2)
800-2.500

N˚ médio de
itens
10.000

N˚ de checkouts
8-20

Seções

Superloja

2.500-5.000

18.000

20-35

Mercearia, frios,
laticínios, bazar, carnes,
hortifrutis, padaria e
eletroportáteis

Hipermercado

5.000-14.000

60.000

40-80

Mercearia, frios,
laticínios, bazar, carnes,
hortifrutis, padaria,
eletroportáteis e têxtil

Mercearia, frios,
laticínios, bazar, carnes,
hortifrutis e padaria

Fonte: LUKIANOCENKO, 2005, adaptado pelos pesquisadores.
Nota: N˚ de check-outs - número de caixas de pagamento.

Foram

georreferenciados

174

endereços

de

supermercados,

superlojas

e

hipermercados e o processo de geocodificação foi o mesmo utilizado para a base VIGITEL.
Para este estudo, optou-se por trabalhar, apenas, com os dados de supermercados, superlojas e
hipermercados, pelo fato de tais estabelecimentos terem uma informação mais fidedigna no
que diz respeito à localização geográfica.
Em relação aos estabelecimentos especializados na venda de frutas, legumes e
verduras

(hortifrutis),

os

endereços

e

os

CEPs

foram

disponibilizados

pela

Central de Abastecimento de Minas Gerais (CEASA-MG). Para esta variável foram
georreferenciados 171 endereços. O processo de geocodificação também foi o mesmo
utilizado para a base VIGITEL.
Para compor os dados ambientais, também foram solicitadas à Secretaria Municipal de
Saúde de Belo Horizonte (SMS-BH) e a Empresa de Informática e Informação do Município
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de Belo Horizonte S/A (PRODABEL) informações georreferenciadas sobre: limites e nomes
dos bairros oficiais e populares, área de abrangência dos centros de saúde, limites e nomes das
regionais de saúde, parques, praças públicas e locais para a prática de atividade física.
No caso dos parques e das praças públicas, foi verificada com a Secretaria Municipal
Adjunta de Esportes (SMAES) a informação de quais parques e praças ofereciam
equipamentos esportivos e de lazer e quais parques e praças eram locais típicos de corrida,
caminhada e outros tipos de atividade física na cidade. Após a confirmação de tais dados, os
parques e as praças que não se enquadravam neste quesito foram excluídos da base. Com isso,
foram utilizadas informações georreferenciadas de 107 parques, praças e locais para a prática
de atividade física.
Foi solicitado ainda à SMS-BH o índice de vulnerabilidade à saúde (IVS), para
compor informações sobre o ambiente social. É um índice composto, cuja unidade geográfica
é o setor censitário e foi elaborado com variáveis socioeconômicas e de ambiente, que atribui
pesos diferenciados para itens associados a saneamento, habitação, educação, renda e saúde.
Assim, este índice tem como propósito evidenciar as desigualdades no perfil epidemiológico
de grupos sociais distintos. O IVS classifica a cidade em quatro categorias: área de risco
muito elevado (4,31-6,86); área de risco elevado (3,32-4,30); área de risco médio (2,33-3,31);
e área de risco baixo (0,25-2,32) (BELO HORIZONTE, 2003). Para este estudo, os dados do
IVS foram compostos por variáveis do censo 2000 (IBGE, 2000) e as limitações desse dado
serão discutidas mais adiante.
Os dados referentes ao número de homicídios, que também fazem parte do ambiente
social, foram disponibilizados pelo Centro Integrado de Informações de Defesa Social
(CINDS) da Polícia Militar de Minas Gerais. Tais dados já foram disponibilizados com as
coordenadas geográficas do local onde ocorreu o homicídio na cidade de Belo Horizonte no
ano de 2009. Com essa variável foi calculada a taxa de homicídio.
Além do IVS e do número de homicídios, a renda média familiar obtida das bases de
dados do IBGE foi utilizada como variável do ambiente social. Por fim, foi indexada aos
dados geográficos a base de dados de setor censitário proveniente do Censo 2000 do IBGE
(2000).
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3.4 Variáveis

3.4.1 Variável dependente

Para este estudo, a variável dependente foi o excesso de peso, determinado a partir do
IMC. O IMC foi categorizado em dois grupos: normal (18 kg/m2 ≤ IMC < 25 kg/m2) e
excesso de peso (IMC ≥ 25 kg/m2), de acordo com os valores propostos pela OMS (WHO,
1998). Os dados do peso e da altura foram autorreferidos. Esses dados não só têm sido
amplamente utilizados em estudos epidemiológicos (GORBER et al., 2007) como foram
previamente validados para adultos brasileiros. Índices de correlação elevados foram
encontrados quando as medidas aferidas foram comparadas com os valores autorreferidos e
apresentaram bons resultados nas análises da sensibilidade e da especificidade (CAMPOS,
2011; LUCCA; MOURA, 2010).

3.4.2 Variáveis independentes

As variáveis independentes deste estudo relacionadas tanto ao indivíduo quanto aos
ambientes construído e social foram selecionadas por meio de uma revisão da literatura e
adaptadas de acordo com as variáveis disponíveis na base de dados do VIGITEL e dos dados
georreferenciados disponíveis.
As variáveis individuais foram divididas em três categorias, incluindo variáveis
sociodemográficas, do estilo de vida e do estado de saúde (TAB. 2). Algumas variáveis
relacionadas ao estilo de vida foram validadas em estudos anteriores (MENDES et al., 2011;
MONTEIRO et al., 2008a, b).
As variáveis ambientais selecionadas para este estudo foram: densidade populacional,
supermercados, superlojas e hipermercados, lojas especializadas em frutas legumes e
verduras, parques, praças públicas e locais para a prática de atividade física, índice de
vulnerabilidade em saúde (IVS), taxa de homicídio e renda média familiar (TAB. 3).
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TABELA 2
Descrição das variáveis relacionadas aos fatores individuais
Variável
Sociodemográficas
Idade/Faixa Etária
Sexo
Escolaridade

Contínua/Categórica
Categórica
Contínua/Categórica

Estado Marital
Cor da pele
Ocupação (três últimos meses)

Categórica
Categórica
Categórica

Anos
Masculino; Feminino
Anos de escolaridade; ≥ 12 anos;
9-11 anos; 5-8 anos; ≤ 4 anos
Sem Cônjuge; Com Cônjuge
Branca; Não Branca
Sim; Não

Categórica
Categórica

Fumante; Não fumante
Consome; Não consome

Categórica
Categórica
Categórica

Consome; Não consome
Consome; Não consome
Consome; Não consome

Categórica

Consome; Não consome

Categórica

Consome; Não consome

Categórica
Categórica

Consome; Não consome
Pratica; Não pratica

Categórica
Categórica

Sim; Não
Sim; Não

Categórica

Sim; Não

Categórica

Sim; Não

Estado de Saúde
Diabetes
Hipertensão

Categórica
Categórica

Diabético; Não diabético
Hipertenso; Não hipertenso

Auto Relato do Estado de saúde

Categórica

Muito Bom; Bom; Regular; Ruim;
Muito Ruim

Estilo de Vida
Fumante
Consumo abusivo de bebidas
alcoólicas
Consumo regular de frutas
Consumo regular de hortaliças
Consumo regular de frutas e
hortaliças
Consumo de carnes com excesso
de gordura
Consumo de leite com teor
integral de gordura
Consumo regular de refrigerantes
Atividade física suficiente no
lazer
Fisicamente ativo na ocupação
Fisicamente ativo no
deslocamento
Fisicamente ativo no ambiente
doméstico
Assistir televisão todos os dias

Fonte: Elaborado para fins deste estudo.

Tipo

Unidades/Categorias
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TABELA 3
Descrição das variáveis relacionadas ao ambiente
Variável
Descrição
Ambiente físico/construído
Densidade
(População do setor
Populacional
censitário/área do
setor (Km2)

Supermercados,
superlojas e
hipermercados
Lojas
especializadas
em frutas e
hortaliças
Parques, praças e
locais para a
prática de
atividade física
Ambiente social
Índice de
vulnerabilidade à
saúde (IVS)

Taxa de
homicídio

Renda Média
Familiar

Fonte /Ano

Tipo

Unidades/Categorias

IBGE/2000

Contínua /
Categórica

Número de
supermercados do
setor censitário
Número de lojas
especializadas em
frutas e hortaliças
do setor censitário
Número de parques
e praças do setor
censitário

CDL- BH/2008

Categórica

Quartil de densidade
populacional
1˚ quartil (11,00-7293,30)
2˚ quartil(7297,22-10513,16)
3˚ quartil (10513,6313980,46)
4˚ quartil ( >13980,98)
Sim; Não

CEASA-MG/2008

Categórica

Sim; Não

PRODABEL/2008

Categórica

Sim; Não

Índice de
vulnerabilidade
social do setor
censitário

SMS-BH/2003

Categórica

Risco baixo (0,25-2,32), risco
médio (2,33-3,31), risco
elevado (3,32-4,30) e risco
muito elevado (4,31-6,86)

(Número de
Homicídios/popula
ção do setor
censitário) x 100
Renda média
familiar do setor
censitário

CINDS - Polícia
Militar – BH/2008

Contínua

IBGE/2000

Contínua /
Categórica

Quartil de renda média
familar
1˚ quartil (1072,46-2455,40)
2˚ quartil (2463,38-3506,51)
3˚ quartil (3510,75-6299,98)
4˚ quartil (6310,13-25329,88)

Fonte: Elaborado para fins deste estudo.
Nota: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; CDL-BH - Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte; CEASA-MG - Central de Abastecimento de Minas Gerais; PRODABEL - Empresa de
Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A; SMS-BH - Secretaria Municipal de Saúde
de Belo Horizonte; CINDS - Centro Integrado de Informações de Defesa Social.
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3.5 Análise dos dados

Para a análise dos dados ambientais, preliminarmente, utilizou-se o SIG, com o intuito
de estratificar os dados geocodificados em camadas de informações, isolar relações espaciais
e desenvolver mapeamentos dos dados, todos descritos no projeto cartográfico (APÊNDICE
A). Os cruzamentos das informações georreferenciadas foram traduzidos em variáveis para as
análises. Tais procedimentos foram realizados com o auxílio dos programas MAPINFO,
versão 10.5 e TerraView 3.5.0.
Para analisar a distribuição dos casos, foi usada a informação de localização exata
(latitude e longitude), baseada no setor censitário4. Este nível é adequado por considerar o
impacto das relações sociais e as características do ambiente construído, além dos serviços e
amenidades sobre a saúde das pessoas (SWINBURN; EGGER; RAZA, 1999).
Para avaliar a presença de aglomerados ou clusters, neste estudo, foi utilizado o teste
estatístico de varredura espacial, proposto por Kulldorff e Nagarwalla (1995), que,
inicialmente, testa a hipótese da inexistência de aglomerado da doença na área sob estudo,
contra a hipótese alternativa da existência de algum aglomerado na área, sem especificar,
entretanto, onde poderia estar o tal aglomerado, de forma que seja improvável sua ocorrência
ao acaso (ASSUNÇÃO, 2001; LAWSON; KULLDORFF, 1999). A análise espacial foi
conduzida em duas fases: visualização dos casos no espaço; e teste da hipótese de presença de
aglomerado (cluster) espacial. A fase de visualização e o posterior teste de hipótese são
propostos por Ward e Carpenter (2000) para a identificação de aglomerado dos casos no
espaço. Para a etapa de visualização dos casos, foram utilizadas as camadas geradas
anteriormente. Tal análise foi realizada com o auxílio do software SaTScan™, versão 9.1.0.
O SaTScan™ foi configurado para realizar uma análise puramente espacial (quando os
casos ocorrem em uma mesma região ou espaço), utilizando o modelo de Bernoulli, devido à
característica de os dados serem dicotômicas e por se tratar de um estudo transversal
(KULLDORFF; NAGARWALLA, 1995). Para se obter um valor de p seguro, realizaram-se
9.999 replicações de Monte Carlo. O nível de significância adotado foi p≤0,001.

_________________
4
Unidades amostrais definidas pelo IBGE para o censo populacional do país. Sua configuração obedece a
critérios de operacionalização da coleta de dados, de tal maneira que abranjam uma área no meio urbano que
possa ser percorrida por um único recenseador em um mês e que possua em torno de 250 a 350 domicílios
(IBGE, 2010b).
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Para a análise dos dados individuais e dos dados ambientais, foi utilizado o
módulo survey, do pacote estatístico Statistical Software for Professional (STATA), em sua
versão 12, que considera na análise os diversos aspectos do delineamento complexo de
amostragem.
Para a caracterização da amostra, foram apresentadas tabelas de distribuição de
frequências das variáveis estudadas segundo o IMC dos indivíduos. As variáveis ambientais
foram descritas por meio de medidas de tendência central e de dispersão.
Nas análises univariadas e multivariadas, foi utilizada como medida de associação a
Razão de Prevalência (RP), calculada com o auxílio da técnica de regressão de Poisson com
estimador de variância robusta, por se tratar de um delineamento transversal cujo desfecho
pesquisado é frequente (BARROS; HIRAKATA, 2003). As diferenças estatísticas foram
avaliadas segundo a razão de pseudoverossimilhança e pelo teste de Wald.
Antes da construção dos modelos estatísticos, foi verificada a colinearidade entre as
variáveis individuais, do ambiente construído e do ambiente social. Para a verificação de
colinearidade entre as variáveis independentes, utilizou-se a correlação de Pearson. Para
avaliar se as variáveis apresentavam alta correlação, adotou-se como critério um r>0,8
(p<0,05). Para as variáveis independentes que inicialmente foram analisadas de maneira
contínua nos modelos foi verificado o pressuposto de linearidade das mesmas. Para isso,
foram utilizados gráficos de dispersão da idade e da taxa de homicídio versus a probabilidade
de ocorrência do excesso de peso predito pelos modelos (HAIR JUNIOR et al., 2009)
(APÊNDICE B).
A análise multivariada foi feita com base no modelo teórico proposto na FIG. 5 e
também nas variáveis que apresentaram um p-valor<0,20 nas análises univariadas
(HOSMER; LEMESHOW, 2000). Como estratégia de análise, o modelo teórico foi
desagregado em dois outros modelos, um com foco no ambiente alimentar e no excesso de
peso (FIG. 6) e outro com foco no ambiente relacionado com a atividade física e no excesso
de peso (FIG. 7). O modelo final foi testado com todas as variáveis que permaneceram
estatisticamente associadas (p<0,05) nas análises intermediárias. As variáveis ambientais
foram utilizadas em um primeiro momento com associações diretas e em um segundo
momento como ajustadoras ou contextualizadoras da associação entre variáveis de nível
individual com o desfecho.
Optou-se, inicialmente, por trabalhar com a modelagem multinível em dois níveis: o
indivíduo como unidade do nível 1 e o setor censitário como unidade do nível 2. Esta opção
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da modelagem multinível, foi baseada no fato de que os modelos de regressão tradicionais
partem do princípio de que as pessoas estudadas são independentes entre si em relação ao
desfecho; todas as variáveis são tratadas como sendo do mesmo nível; e ignorar o nível dos
dados pode levar a uma compreensão incompleta dos determinantes das doenças nos
indivíduos e nas populações (DIEZ-ROUX, 2000). Esta técnica estabelece que indivíduos que
pertencem a um mesmo grupo por exemplo, vizinhanças, escolas ou famílias estão
submetidos a um contexto semelhantes. Dessa maneira, se o objetivo é compreender melhor o
comportamento dessas pessoas, é importante investigar tanto o efeito de suas características
pessoais quanto o efeito das características do contexto do qual recebem influência
(PUENTE-PALACIOS; LAROS, 2009). Para a análise multinível, utilizou-se o comando XT
Mixed no módulo survey do STATA 12.

Características Ambientais
Ambiente Social
IVS
Renda Média Familiar

Ambiente Construído
Presença de
Supermercados e Lojas
Especializadas em Frutas
e Hortaliças

Características Individuais
Características sociodemográficas
sexo, idade, estado civil,
escolaridade.

Alimentação saudável/
Alimentação não saudável
Consumo de regular de frutas e
hortaliças,
consumo regular
de
gordura saturada, consumo regular de
sucos artificiais e refrigerantes.

cor da pele

e

Excesso de Peso
IMC>25 Kg/m2

Características do estilo de vida
Tabagismo, consumo de álcool, auto relato do
estado
de
saúde,
e
presença
de
comorbidades.

FIGURA 6 - Modelo analítico do ambiente alimentar associado ao sobrepeso e a obesidade
Fonte: Elaborado para fins deste estudo.
Nota: IVS - Índice de Vulnerabilidade à Saúde; IMC - Índice de Massa Corporal.
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Características Ambientais
Ambiente Social
IVS

Características Individuais
Características sociodemográficas
sexo, idade, estado civil,
escolaridade.

cor da pele

e

Renda Média Familiar
Taxa de Homicídios

Ambiente Construído

Densidade Populacional

Atividade física e sedentarismo
Atividade física no lazer, no transporte,
no trabalho e doméstica, hábito de
assistir televisão, trabalho (emprego).

Excesso de Peso
IMC>25 Kg/m2

Presença de Parques,
Praças e Locais para a
Prática de Atividade Física

Características do estilo de vida
Tabagismo, consumo de álcool, auto relato do
estado
de
saúde,
e
presença
de
comorbidades.

FIGURA 7 - Modelo analítico do ambiente relacionado a atividade física e associado
sobrepeso e a obesidade
Fonte: Elaborado para fins deste estudo.
Nota: IVS - Índice de Vulnerabilidade à Saúde; IMC - Índice de Massa Corporal.
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3.6 Questões éticas

O projeto de implantação do VIGITEL foi aprovado pelo Comitê Nacional de Ética
em Pesquisa para Seres Humanos do Ministério da Saúde (ANEXO B). Este projeto foi
desenvolvido tendo como referência a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde
(BRASIL, 1996) e está integrado em um projeto maior de pesquisa, intitulado “Estudo dos
fatores de risco, proteção e linha do cuidado para doenças crônicas em usuários do SUS e de
planos de saúde no município de Belo Horizonte, MG”, apreciado e aprovado no Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, segundo o Parecer 552/08
(ANEXO C).
Por se tratar de entrevistas por telefone, o consentimento livre e esclarecido foi
substituído pelo consentimento verbal, obtido por ocasião dos contatos telefônicos com os
entrevistados. Nessas ocasiões, foi esclarecido que os dados obtidos seriam utilizados apenas
para fins de pesquisa. Os entrevistados também foram esclarecidos sobre a possibilidade de
desistir de participar do estudo a qualquer momento da entrevista, sobre a inexistência de
risco ou danos extras à sua saúde e sobre a garantia do sigilo das informações fornecidas. A
todos entrevistados foi fornecido um número de telefone para esclarecimento de dúvidas
quanto ao projeto.
Foi solicitado ao Ministério da Saúde, Departamento de Análise de Situação de Saúde,
Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação de Doenças e Agravos Não Transmissíveis a
disponibilidade dos dados do VIGITEL 2008 e 2009 referentes à Capital Belo Horizonte, para
realização do estudo, sendo concedido (ANEXO D).
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Resultados
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4 RESULTADOS
A amostra final ficou constituída de 3.404 pessoas, sendo 50,10% homens e 49,90%
mulheres; a média de idade foi de 39,70 anos. Em relação à variável dependente observou-se
que 44,00% das pessoas tinham excesso de peso (IMC ≥ 25 kg/m2). Destas, 31,60% tinham
sobrepeso (25 kg/m2 ≤ IMC < 30 kg/m2) e 12,40% eram obesas (IMC ≥ 30 kg/m2). A TAB. 4
apresenta as características sociodemográficas da amostra, ao comparar as pessoas com IMC
normal (IMC < 25 kg/m2) em relação àquelas com excesso de peso (IMC ≥ 25 kg/m2). Foram
verificadas diferenças no sexo, na distribuição etária, no estado marital e na escolaridade dos
grupos.
TABELA 4
Características sociodemográficas da amostra total e por Índice de Massa Corporal, para o
Município de Belo Horizonte nos anos de 2008a e 2009a
IMC ≥ 25 kg/m2
%
IC 95%

IMC < 25 kg/m2
%
IC 95%

Variáveis
Sexo*
Masculino
Feminino

50,10
49,90

47,53-52,74
47,26-52,47

46,90
41,10

43,14-50,64
37,50-44,80

53,10
58,90

49,40-56,90
55,20-62,50

Idade (anos)*
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
≥ 65

19,40
23,50
22,80
15,70
10,00
8,60

16,80-22,50
21,30-26,00
21,00-24,70
14,20-17,00
9,00-11,20
7,60-9,50

22,50
41,20
48,10
53,20
60,70
53,00

14,50-33,20
35,40-47,30
43,90-52,40
48,70-57,60
55,50-65,60
47,70-58,20

77,50
58,80
51,90
46,80
39,30
47,00

66,8-85,50
52,70-64,60
47,60-52,10
42,40-51,30
34,40-44,50
41,80-53,00

Cor de Pele
Branca
Não Branca

34,30
65,70

32,15-36,53
63,47-67,85

42,40
44,90

39,17-45
41,30-48,50

57,60
55,10

54,40-60,80
51,50-58,70

43,00
47,60
9,40

40,20-45,70
45,10-50,20
8,30-10,70

34,40
50,50
54,60

29,60-39,70
47,60-53,40
48,40-60,60

65,60
49,50
45,40

60,40-70,40
46,60-52,40
39,40-51,60

Estado Marital*
Solteiro
Casado/União estável
Outros
(separado/divorciado/
viúvo)

%

Total
IC 95%

Escolaridade (anos)*
≤4
17,00
14,60-19,76
50,80
42,20-59,40
49,20
40,60-57,80
5-8
30,80
28,15-33,60
46,50
40,90-52,20
53,50
47,80-59,10
9-11
31,60
29,58-33,66
41,60
38,60-44,70
58,40
55,30-61,40
≥ 12
20,60
19,07-22,20
37,50
34,20-41,00
62,50
58,90-65,90
Notas: IMC - Índice de Massa Corporal; IC 95% - Intervalo de Confiança de 95%.
a
Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra do VIGITEL à
distribuição da população com idade ≥ 18anos da cidade, segundo o Censo Demográfico de 2000
(BRASIL, 2011). *p<0,05. N = 3.404.
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A TAB. 5 apresenta as prevalências separadas de sobrepeso, obesidade e excesso de
peso em Belo Horizonte nos anos de 2008 e 2009, de acordo com o sexo dos participantes do
estudo.

TABELA 5
Prevalências de sobrepeso, obesidade e excesso de peso para o Município de
Belo Horizonte nos anos de 2008a e 2009a
Sobrepeso
2008
2009

(%)
36,00
34,90

Obesidade
2008
2009
Excesso
Peso
2008
2009

(%)
11,70
11,00
de
(%)
47,70
45,90

Homens
IC 95%
31,40-40,80
30,04-40,10
Homens
IC 95%
8,67-15,75
8,18-14,63
Homens
IC 95%
42,71-52,76
40,41-51,48

Mulheres
(%)
IC 95%
29,80
23,5-36,8
25,60 22,21-29,27
Mulheres
(%)
IC 95%
13,80
10,8-17,5
13,20 10,84-15,96
Mulheres
(%)
IC 95%
43,60 37,73-49,72
38,80 34,83-42,86

(%)
32,90
30,30
(%)
12,80
12,10
(%)
45,70
42,20

Total
IC 95%
29,00-37,00
27,30-33,43
Total
IC 95%
10,56-15,43
10,20-14,30
Total
IC 95%
41,82-49,57
39,00-45,81

Notas: IC 95% - Intervalo de Confiança de 95%.
a
Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra do
VIGITEL à distribuição da população com idade ≥ 18anos da cidade, segundo o Censo
Demográfico de 2000 (BRASIL, 2011). N = 3404.

Na TAB. 6, são apresentadas as medidas descritivas das variáveis ambientais
estudadas. Foram georreferenciados 174 supermercados, superlojas e hipermercados, 171
lojas especializadas em frutas e hortaliças e 107 praças, parques e locais para a prática de
atividade física.

TABELA 6
Descrição das variáveis do ambiente social e do ambiente construído por setor censitário
Variáveis

Média

Renda Média Familar (R$)
5119,94
Densidade Populacional (Km2)
11645,93
Índice de Vulnerabilidade à Saúde (IVS)
2,67
Número de Homicídios
0,59
Número de
0,07
Supermercados/Superlojas/Hipermercados
Número de Lojas especializadas em frutas
0,05
e hortaliças
Número de Praças, parques e locais para
0,03
prática de atividade física

Desvio
Padrão
3978,52
8050,82
0,89
1,59
0,32

Mediana

Mínimo

Máximo

3498,52
10513,16
2,72
0
0

1072,47
11,01
0,48
0
0

25329,88
96404,28
6,08
40,00
3,00

0,23

0

0

2,00

0,20

0

0

2,00
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Mapas por setor censitário apresentando a distribuição espacial do excesso de peso,
presença de supermercados/superlojas/hipermercados, lojas especializadas em frutas e
hortaliças, praças, parques e locais para a prática de atividade física, quartis de renda média
familiar, quartis de densidade populacional e quartis de IVS são apresentados nas FIG. 8 a 14.
Ressalta-se que o mapa referente aos homicídios não foi divulgado pela necessidade de
manter o sigilo da informação.
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FIGURA 8 - Casos de excesso de peso, segundo setor censitário em
Belo Horizonte, MG
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FIGURA 9 -

Supermercados/superlojas/hipermercados, segundo setor censitário em
Belo Horizonte, MG

FIGURA 10 - Lojas especializadas em frutas e hortaliças, segundo setor censitário em
Belo Horizonte, MG

57

Ambiente construído e ambiente social - associações com o excesso de peso em adultos

FIGURA 11 -

Praças, parques e locais para a prática de atividade física,
segundo setor censitário em Belo Horizonte, MG

FIGURA 12 - Quartis de renda média familiar, segundo setor censitário em Belo
Horizonte, MG
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FIGURA 13 - Quartis de densidade populacional, segundo setor censitário em Belo Horizonte, MG

FIGURA 14 - Quartis de índice de vulnerabilidade à saúde, segundo setor censitário em Belo
Horizonte, MG
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A TAB. 7 apresenta as prevalências e as associações não ajustadas das variáveis do
ambiente construído e do ambiente social com o excesso de peso. Verificou-se uma
associação inversa do segundo (2˚) e quarto (4˚) quartil de densidade populacional com o
excesso de peso no e uma associação direta da categoria muito elevada do IVS com o excesso
de peso (p<0,05).
TABELA 7
Prevalência, razão de prevalência do excesso de peso e seus intervalos de confiança de 95%
segundo variáveis do ambiente construído e social por setores censitários
Variáveis
Ambiente físico/ construído
Presença de supermercados
Não
Sim

%

RP

IC 95%

44,10
42,60

1,00
0,97

0,78-1,20

Lojas de Frutas e Hortaliças
Não
Sim

44,50
34,70

1,00
0,78

0,57-1,06

Parques/praças
Não
Sim

44,00
43,90

1,00
0,99

0,72-1,37

Densidade populacional (número de pessoas/área km2)
1˚quartil
2˚quartil
3˚quartil
4˚quartil

49,40
41,30
44,80
40,70

1,00
0,84
0,91
0,82

0,70-0,99
0,77-1,07
0,69-0,97

Ambiente Social
Índice de Vulnerabilidade à Saúde (IVS)
Baixo
Médio
Elevado
Muito Elevado*

43,70
43,80
42,80
58,00

1,00
1,01
0,98
1,33

0,86-1,16
0,82-1,16
1,04-1,69

Taxa de Homicídio (100s)

46,10

1,19

0,85-1,65

Renda Média Familiar (R$)
1˚quartil
2˚quartil
3˚quartil
4˚quartil

44,60
42,50
44,70
44,50

1,00
0,953
1,002
0,997

0,820-1,108
0,867-1,159
0,820-1,211

Nota: RP - Razão de Prevalência; IC 95% - Intervalo de Confiança de 95%.
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Na TAB. 8, estão descritas as prevalências e as associações bivariadas das variáveis
sociodemográficas com o excesso de peso. Observa-se que, com exceção da cor, as demais
variáveis foram associadas ao excesso de peso.

TABELA 8
Prevalências, razão de prevalência do excesso de peso e seus intervalos de
confiança de 95% segundo variáveis sociodemográficas
Variáveis
Sexo
Masculino
Feminino
Idade (anos)
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
≥ 65
Cor
Branca
Não Branca
Estado Marital
Sem cônjuge
Com cônjuge
Anos de Estudo
≥ 12 anos
9-11 anos
5-8 anos
≤ 4 anos

%

RP

IC 95%

p-valor

46,80
41,20

1,00
0,88

0,78-0,99

0,040

22,50
41,30
48,00
53,50
60,70
53,10

1,00
1,83
2,13
2,38
2,70
2,36

1,18-2,86
1,39-3,27
1,55-3,63
1,76-4,13
1,53-3,62

42,50
44,80

1,00
1,05

0,94-1,17

38,10
50,50

1,00
1,33

1,17-1,50

37,80
41,50
46,40
51,30

1,00
1,09
1,22
1,35

0,97-1,23
1,05-1,43
1,12-1,65

0,000

0,339

0,000

0,004

Nota: RP - Razão de Prevalência; IC 95% - Intervalo de Confiança de 95%.

A TAB. 9 apresenta as variáveis relacionadas ao estilo de vida que tiveram associação
com o excesso de peso. Pode-se perceber que para as pessoas que não trabalhavam, que
relatavam assistir televisão todos os dias da semana e que não se deslocavam a pé ou de
bicicleta para o trabalho ou faziam apenas parte do trajeto a pé ou de bicicleta apresentaram
maiores prevalências para o excesso de peso. Indivíduos que relatavam ter um lugar para fazer
caminhada realizar exercícios ou praticar esporte perto de casa apresentaram uma relação
inversa com o excesso de peso. Além disso, o consumo de gordura saturada (consumir frango
com a pele e consumir leite integral) e o pior autorrelato do estado de saúde também foram
associados à maior prevalência de excesso de peso.
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TABELA 9
Prevalências, razão de prevalência do excesso de peso e seus intervalos de confiança
de 95% segundo variáveis relacionadas ao estilo de vida
Variáveis

%

RP

IC 95%

p-valor

42,10
48,60

1,00
1,15

1,01-1,32

0,033

38,70
45,70

1,00
1,18

1,01-1,38

0,034

52,50
40,00

1,00
0,76

0,65-0,89

0,001

34,40
42,60
44,30

1,00
1,24
1,28

0,98-1,55
1,07-1,55

0,031

41,60
51,10

1,00
1,23

1,07- 1,41

0,004

Consumo de leite integral
Não
Sim

41,80
47,20

1,00
1,13

1,00-1,28

0,049

Estado de Saúde
Muito Bom/Bom
Regular/Ruim/ Muito Ruim

40,50
55,20

1,00
1,36

1,22-1,53

0,000

Trabalhar
Sim
Não
Assistir Televisão
Não
Sim
Lugar para caminhada, exercício ou
prática esportiva*
Não
Sim
Deslocamento para o trabalho a pé
ou de bicicleta
Sim todo trajeto
Parte do trajeto
Não
Consumo de frango com pele
Não
Sim

Nota: RP - Razão de Prevalência; IC 95% - Intervalo de Confiança de 95%; *Variável avaliada
apenas no ano de 2009.

Os resultados da regressão multinível mostraram que os dados não apresentaram
estrutura em dois níveis (indivíduo e vizinhança), uma vez que o teste de razão de
verossimilhança não foi significativo (p>0,05). Além disso, foram verificados poucos casos
por setor censitário, 3.404 indivíduos pertencentes a 1.462 setores censitários, sugerindo,
assim, poder proceder à análise sem considerar o potencial efeito da vizinhança. Desse modo,
utilizaram-se modelos ajustados de regressão de Poisson em um único nível, conforme
mostrado na TAB. 10.
Com base nos modelos teóricos, foram propostos cinco modelos ajustados. O primeiro
modelo incluiu apenas as variáveis

ambientais. Verificou-se que permaneceram

significativamente associados com o excesso de peso o 2˚ quartil de densidade populacional
(RP=0,83) e o 4˚ quartil de densidade populacional (RP=0,83), que apresentaram uma relação
inversa com o excesso de peso. Além disso, indivíduos que residiam em setores censitários
com o IVS muito elevado (RP=1,42) apresentaram maiores prevalências de excesso de peso.
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Essa relação se mantém consistente em todos os modelos. O modelo 1 foi ajustado também
pelo sexo e pela idade dos participantes.
Nos demais modelos, foram adicionadas variáveis individuais relacionadas ao estilo de
vida e aos comportamentos de saúde, que são frequentemente associadas ao excesso de peso,
como previsto nos modelos teóricos.
No modelo 2, verificou-se que o hábito de assistir televisão todos os dias da semana
(RP=1,18), o pior autorrelato do estado de saúde (RP=1,37), setores censitários com IVS
muito elevado (RP=1,31) e 4˚ quartil da densidade populacional dos setores (RP=0,84) se
associaram independentemente ao excesso de peso. O modelo foi ajustado também pelo sexo
dos participantes.
No modelo 3, verificou-se uma associação independente para indivíduos que não se
deslocavam para o trabalho a pé ou de bicicleta (RP=1,27) e para indivíduos que faziam parte
do deslocamento para o trabalho a pé ou de bicicleta (RP=1,26). Estes apresentaram maior
prevalência de excesso de peso em relação aos que faziam todo o deslocamento a pé. Além
disso, neste modelo verificaram-se também maiores prevalências para o excesso de peso em
setores censitários com IVS muito elevado (RP=1,35) e maior taxa de homicídio (RP=1,48) e
para indivíduos que autorrelataram pior estado de saúde (RP=1,31). O modelo foi ajustado
também para o sexo e idade dos participantes.
Nos modelos 4 e 5, foram introduzidas variáveis relacionadas ao consumo alimentar
conforme proposta do modelo teórico. No modelo 4, verificou-se que o hábito de consumir
leite integral (RP=1,17), o pior autorrelato do estado de saúde (RP=1,23) e setores censitários
na categoria muito elevada de IVS (RP=1,36) foram independentemente associados ao
excesso de peso. O modelo foi ajustando pelo sexo e idade dos indivíduos. No modelo 5,
verificou-se que o hábito de consumir frango com pele (RP=1,24), o pior autorrelato do
estado de saúde (RP=1,22) e setores na categoria muito elevada de IVS (RP=1,36) ajustados
por sexo e idade foram independentemente associados ao excesso de peso. Foram testadas
interações entre as variáveis dos modelos ajustados, mas essas não foram significativas.

64

Ambiente construído e ambiente social - associações com o excesso de peso em adultos
TABELA 10
Modelos finais de Regressão de Poisson tendo o excesso de peso como variável dependente
RP

Modelo 1
IC 95%

RP

Modelo 2
IC 95%

1,00
0,83
0,92
0,83

0,70-0,98
0,78-1,09
0,69-0,99

1,00
0,85
0,92
0,84

0,72-1,01
0,78-1,09
0,70-0,99

-

-

-

-

-

-

1,00
1,04
1,04
1,42

0,89-1,22
0,88-1,24
1,09-1,84

1,00
1,00
0,96
1,31

0,87-1,16
0,82-1,13
1,03-1,68

1,00
1,07
0,99
1,35

0,92-1,24
0,84-1,19
1,03-1,79

1,00
1,01
0,98
1,36

0,85-1,19
0,82-1,19
1,04-1,78

1,00
1,01
0,99
1,36

0,85-1,19
0,82-1,18
1,04-1,80

-

-

-

-

1,48

1,05-2,09

-

-

-

-

1,00
0,86

0,76-0,97

1,00
0,86

0,76-0,96

1,00
0,67

0,59-0,77

1,00
0,87

0,77-0,96

1,00
0,88

0,77-0,99

1,01
1,01-1,02
Idade
Assistir Televisão Todos os dias
da semana
Não
1,00
Sim
1,18
1,02-1,37
Deslocamento para o trabalho a
pé ou de bicicleta
Sim todo trajeto
Parte do trajeto
Não
Consumo de frango com pele
Não
Sim
Consumo de leite integral
Não
Sim
Auto Avaliação do Estado de
Saúde
Muito Bom/Bom
1,00
Regular/Ruim/ Muito Ruim*
1,37
1,22-1,54
Nota: RP - Razão de Prevalência; IC 95% - Intervalo de Confiança de 95%; *p<0,05; **p<0,01.

1,02

1,01-1,02

1,01

1,01-1,02

1,01

1,01-1,02

-

-

-

-

-

-

1,00
1,26
1,27

1,01-1,56
1,06-1,52

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00
1,24

1,05-1,47

-

-

1,00
1,17

1,02-1,34

-

-

1,00
1,23

1,10-1,37

1,00
1,22

1,09- 1,37

Variáveis
Ambiente Construído
Densidade Populacional
1˚ quartil
2˚ quartil
3˚ quartil
4˚ quartil
Ambiente Social
Índice de Vulnerabilidade à
Saúde (IVS)
Baixo
Médio
Elevado
Muito Elevado**
Taxa de Homicídio
Variáveis Individuais
Sexo
Masculino
Feminino

RP

1,00
1,31

Modelo 3
IC 95%

1,14-1,52

RP

Modelo 4
IC 95%

RP

Modelo 5
IC 95%
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Na análise espacial de padrões pontuais dos dados, o principal interesse foi saber se o
evento observado (excesso de peso) exibia completa aleatoriedade ou algum padrão
sistemático de ocorrência geograficamente limitado em tamanho e concentração, de maneira
que fosse improvável a sua ocorrência por acaso. Porém, com base no relatório gerado pela
análise de varredura puramente espacial, não foram detectados aglomerados de casos
denominados de “primários” e “secundários” significantes por meio do modelo matemático de
Bernoulli do SaTScan.
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5 DISCUSSÃO

Na cidade de Belo Horizonte, verificou-se uma prevalência de excesso de peso de
44,00%; 31,60% das pessoas apresentavam sobrepeso e 12,40% eram obesas. Em relação ao
sexo, verificou-se que a prevalência de sobrepeso foi maior entre os homens e que a
obesidade era mais prevalente entre as mulheres. Resultados semelhantes ao deste estudo
foram verificados na última POF (2008-2009), na qual a prevalência de sobrepeso foi maior
entre os homens e a de obesidade entre as mulheres (IBGE, 2010a).
Para as características sociodemográficas, verificou-se neste estudo uma maior
prevalência de excesso de peso nos indivíduos com do sexo masculino, com idade entre 55 a
64 anos e com 4 ou menos anos de estudo. Pesquisas realizadas anteriormente em Belo
Horizonte apresentaram resultados similares ao deste estudo. No inquérito domiciliar
realizado nos anos de 2002 e 2003 pelo Instituto Nacional de Câncer (BRASIL, 2004), foi
verificado que a prevalência de excesso de peso foi de 37,20%, sendo 27,90% de sobrepeso e
9,30% a de obesidade. Neste mesmo inquérito, o sobrepeso também foi mais frequente nos
homens e a obesidade nas mulheres. Para o nível educacional o excesso de peso foi mais
prevalente entre indivíduos com baixa escolaridade. Estudo realizado por VelásquezMeléndez, Pimenta e Kac (2004) com análises dos dados da Pesquisa sobre Padrões de Vida
(PPV) de Belo Horizonte encontrou uma prevalência de sobrepeso de 28,50% e de obesidade
de 10,20%, sendo o sobrepeso também mais frequente nos homens e a obesidade mais
frequente nas mulheres.
Os resultados deste estudo também ilustram e confirmam algumas importantes
associações das variáveis individuais e ambientais com o excesso de peso em uma amostra
representativa de adultos no contexto urbano do Brasil. As relações entre o ambiente
(construído e social) e a obesidade são estudadas há muitos anos nos países desenvolvidos
(EWING et al., 2003; REIDPATH et al., 2002; SWINBURN; EGGER; RAZA, 1999) mas,
no Brasil, os estudos são relativamente recentes (JAIME et al., 2011; SICHIERI; MOURA,
2009).
Para o ambiente construído, verificou-se que viver em vizinhanças com maior
densidade populacional está inversamente associado à prevalência de excesso de peso e que a
associação se mantém após o ajuste com o IVS (variável do ambiente social), sexo e idade,
conferindo credibilidade a esse resultado. Vizinhanças com grande densidade populacional
apresentam, muitas vezes, maior uso misto do solo e maior conectividade das ruas. Assim,
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consequentemente, são mais propensas ao deslocamento a pé (walkability), o que pode estar
relacionado a menores valores de IMC (FRANK; ANDRESEN; SCHMID, 2004; SAELENS;
HANDY, 2008; SAELENS; SALLIS; FRANK, 2003). Estudo realizado em Nova York
encontrou que pessoas que vivem em setores censitários com maior densidade populacional
apresentam valores de IMC significativamente menores do que aquelas que vivem em setores
com baixa densidade populacional. O mesmo estudo também verificou associação inversa do
IMC com outras variáveis do ambiente construído como o uso misto do solo, o número de
paradas de ônibus e metrô e o número de interseções de ruas (RUNDLE et al., 2007).
Estudo realizado com dados do Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS)
do estado de Massachusetts verificou que, depois de ajustada pelas variáveis individuais, a
densidade populacional foi inversamente associada a obesidade. O autor sugere que a maior
densidade populacional estaria associada ao maior walkability e a mais destinos
“caminháveis”. Dessa forma, pessoas residentes em vizinhanças com maior densidade
populacional utilizariam menos o automóvel e, consequentemente, fariam mais atividade
física ao se deslocarem a pé (LOPEZ, 2007).
Ao explorar as contribuições do ambiente social para o excesso de peso, verificou-se
que vizinhanças com IVS muito elevado apresentaram maior prevalência de excesso de peso.
A relação entre maiores taxas de sobrepeso e obesidade nas populações com piores condições
socioeconômicas está bem estabelecida tanto para países desenvolvidos quanto para os
diversos países em desenvolvimento (MONTEIRO; CONDE; POPKIN, 2007; MONTEIRO
et al., 2004).
Na Inglaterra, estudo longitudinal verificou que mulheres que viviam em vizinhanças
menos favorecidas economicamente apresentavam maiores valores de IMC e maior ganho de
peso em relação às mulheres das vizinhanças mais favorecidas. O estudo verificou também
que as mulheres das vizinhanças menos favorecidas ganharam um quilo a mais em 10 anos
em relação às mulheres das vizinhanças mais favorecidas. Para os homens não foram
verificadas associações em relação ao nível socioeconômico da vizinhança (STAFFORD et
al., 2010). Outra pesquisa sobre ambiente social realizada nos Estados Unidos revelou que os
adultos que viviam em vizinhanças com piores condições socioeconômicas apresentaram
maior média de IMC em relação aos que viviam em vizinhanças com melhores condições
socioeconômicas (WANG et al., 2007). Resultados similares foram encontrados em um
estudo realizado na Holanda, no qual se verificou que a razão de chances de sobrepeso
aumentou com a privação da vizinhança (GISKES et al., 2008).
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Alguns achados de estudo anteriores sugerem que o ambiente socioeconômico da
vizinhança pode estar relacionado à prevalência de sobrepeso e de obesidade por meio de
mediadores relacionados com o ambiente construído, como o acesso a lojas de produtos
alimentícios saudáveis (BODOR et al., 2008; ROSE; RICHARDS, 2004). Assim, vizinhanças
favorecidas

economicamente

apresentam

maior

número

e

maior

densidade

de

estabelecimentos como supermercados e lojas especializadas na venda de frutas e hortaliças, o
que estaria associado à maior disponibilidade, acesso e consumo de alimentos saudáveis e a
menores taxas de sobrepeso e de obesidade (PEARCE et al., 2008). No contexto urbano
brasileiro, estudo realizado na cidade de São Paulo, mostrou que uma maior densidade de
mercados especializados em frutas e hortaliças está mais disponível nas áreas mais ricas da
cidade (JAIME et al., 2011). Cabe ressaltar que no presente estudo, ao explorar as
contribuições do ambiente construído no que diz respeito à disponibilidade de
estabelecimentos especializados na venda de alimentos saudáveis nas vizinhanças, não foram
verificadas associações com o excesso de peso. Outro estudo realizado em Belo Horizonte,
encontrou que quanto maior a oferta de supermercados menor foi o escore de alimentação
saudável. Segundo o estudo tais resultados sugerem que na cidade de Belo Horizonte a
presença de supermercados não está atuando como um promotor de hábitos alimentares
saudáveis (SALES, 2011).
Além da disponibilidade de um ambiente alimentar saudável, existem outras razões
pelas quais a associação entre privação da vizinhança e obesidade poderia ser causal. Estudos
verificaram que vizinhanças com maiores privações econômicas também são caracterizadas
por ambientes construídos que oferecem menos oportunidades para a prática de atividade
física quando comparadas com vizinhanças de maior renda. Isso pode explicar, em parte, os
menores níveis de atividade física dos indivíduos (LI et al., 2008; RUNDLE et al., 2009;
SANTOS et al., 2008; WEISS et al., 2011). Em Nova York encontrou-se que setores
censitários de maior renda apresentam ruas mais arborizadas e mais limpas e mais edifícios
históricos, sendo esses considerados atributos relacionados à estética da vizinhança. Além
disso, verificou-se que em tais setores a taxa de acidentes de trânsito e a taxa de criminalidade
são menores do que em setores de menor renda (NECKERMAN et al., 2009). Outros estudos
sugerem que as vizinhanças de maior renda são escolhidas por pessoas mais escolarizadas e
com melhor nível socioeconômico, que possuem mais conhecimento sobre comportamentos
saudáveis (LOVASI et al., 2009; WEISS et al., 2011).
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Ainda em relação ao ambiente social, foi verificada associação entre maior taxa de
homicídio do setor censitário e excesso de peso. Achados prévios sugerem que maiores taxas
de obesidade são encontradas em vizinhanças caracterizadas por desorganização e desordem
social (BURDETTE; HILL, 2008; COHEN, 2008). Tal associação pode ser mediada por
restrições à atividade física como menores taxas de caminhadas e ou outras atividades físicas
ao ar livre devido ao medo (FOSTER; GILES-CORTI, 2008; GOMEZ et al., 2004;
HARRISON; GEMMELL; HELLER, 2007). Além disso, estudos mostram que indivíduos
que vivem em vizinhanças que são socialmente desfavorecidas e desorganizadas apresentam
maior risco de terem comportamentos pouco saudáveis como resposta a um ambiente
inseguro e perigoso (MCNEILL; KREUTER; SUBRAMANIAN, 2006; STAFFORD et al.,
2007; VAN LENTHE; MACKENBACH, 2002).
Na Austrália, estudo realizado com adultos encontrou que a maior percepção de
segurança para o crime foi significativamente associada a menores valores de IMC. Os
autores sugerem que a utilização de medidas objetivas de segurança, como as taxas de
homicídio e de crimes das vizinhanças, podem estar ainda mais relacionadas com o IMC do
que as medidas baseadas na percepção dos indivíduos (CHRISTIAN et al., 2011). Em Los
Angeles, outro estudo encontrou resultados similares para a percepção de segurança, pois
indivíduos que percebiam suas vizinhanças como inseguras apresentaram maiores valores de
IMC em relação àqueles que percebiam as vizinhanças como seguras. Tais associações se
mantiveram após o ajuste por variáveis individuais clínicas e sociodemográficas e pelo nível
socioeconômico da vizinhança (FISH et al., 2010).
Em relação às variáveis individuais, verificou-se neste estudo que comportamentos
sedentários, como o hábito de assistir televisão todos os dias da semana, foi associado com a
maior prevalência de excesso de peso, o que contribui para a consistência dos dados desta
investigação, pois esse é um resultado amplamente mostrado em várias pesquisas
populacionais. Diversos estudos mostram que o tempo gasto em atividades sedentárias, como
assistir televisão, é um fator subjacente ao aumento da prevalência de sobrepeso, obesidade e
outras doenças crônicas observadas em diversas populações do mundo (BERTRAIS et al.,
2005; CLELAND et al., 2008; GARDINER et al., 2011; KATZMARZYK, et al., 2009;
SUGIYAMA et al., 2008). Estudos mostram também que alguns atributos do ambiente
construído da vizinhança podem contribuir para um maior tempo gasto nas atividades
sedentárias, de forma que algumas barreiras ambientais desencorajam a participação de
atividades de lazer ao ar livre (DUNCAN; MUMMERY, 2005; LI; FISHER; BROWNSON,
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2005). Estudo realizado na área urbana de Adelaide, Austrália, mostrou que mulheres que
vivem em vizinhanças com alto walkability assistem televisão por um tempo inferior em
comparação àquelas que viviam em vizinhanças com baixo walkability (SUGIYAMA et al.,
2007).
Outro aspecto interessante verificado neste estudo foi que o grupo de pessoas ativas no
deslocamento para o trabalho, seja este realizado a pé ou de bicicleta, apresentou menor
prevalência de excesso de peso. O papel da atividade física na prevenção do ganho de peso é
bem documentado na literatura científica, tanto em estudos transversais como em estudos
longitudinais (BROWNSON; BOEHMER; LUKE, 2005; DONNELLY et al., 2009). Estudo
que comparou 14 países com 50 estados e com 50 grandes cidades norte americanas
encontrou que pessoas mais ativas no deslocamento (a pé ou de bicicleta) apresentaram
menores taxas de obesidade e diabetes e que essa associação do deslocamento ativo foi
demonstrada tanto para os dados internacionais como para os estaduais e municipais
(PUCHER et al., 2010). Em relação à atividade física, cabe ressaltar que, apesar de não ter
sido verificada associação entre a presença de parques, praças e locais para a prática de
atividade física com o excesso de peso nesta investigação, diversos estudos demonstram que
tais espaços estão relacionados com maiores níveis de atividade física no lazer e com menores
taxas de sobrepeso e obesidade (CUTTS et al., 2009; DURAND et al., 2011).
Neste estudo, verificou-se também que o hábito de consumir gordura saturada tanto
por meio do consumo de leite integral quanto pelo consumo de carne de frango com pele
esteve associado a maior prevalência de excesso de peso. Outros estudos mostram associação
entre as escolhas alimentares não saudáveis e os maiores valores do IMC, além da associação
entre o consumo de gorduras saturadas e baixo consumo de frutas, legumes e verduras com
outras doenças crônicas (ESMAILLZADEH et al., 2007; MASKARINEC; NOVOTNY;
TASAKI, 2000; NETTLETON et al., 2008; WHO, 2004). Estudo realizado com funcionários
de um hospital universitário de Belo Horizonte encontrou maior prevalência de excesso de
peso entre os indivíduos que relataram nunca ou quase nunca retirar a pele do frango ou
gordura da carne no momento do consumo. Nesse mesmo estudo, foi encontrado elevado
consumo de leite integral, mas não foi verificada associação do consumo de leite integral com
o excesso de peso (JANSEN; LOPES; LOPES FILHO, 2010). Outro estudo, realizado com
indivíduos de 18 a 29 anos sobre comportamento saudável (praticar atividade física segundo
as recomendações preconizadas, consumir regularmente frutas e hortaliças e não fumar),
encontrou que jovens que apresentavam tal comportamento relataram consumir com menor
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frequência carne vermelha ou de frango com gordura e leite integral (BARRETO; PASSOS;
GIATTI, 2009). Cabe ressaltar que para adultos o consumo de leite e seus derivados deve ser
realizado preferencialmente por produtos com o teor desnatado. Além disso, deve-se descartar
toda a gordura aparente das carnes e a pele das aves antes de prepará-las, conforme
recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2005).
Outra variável individual associada com o excesso de peso neste estudo foi o
autorrelato do estado de saúde pior. Verificou-se que pessoas que autoavaliaram seu estado de
saúde em categorias negativas apresentaram maior prevalência de excesso peso em relação às
pessoas que autoavaliaram o estado de saúde como bom e muito bom. Resultados semelhantes
foram encontrados em um estudo no sul do Brasil, no qual se verificou que mulheres com
sobrepeso e obesas avaliaram sua saúde como ruim ou muito ruim (PERES et al., 2010). Na
Espanha, mulheres obesas também apresentaram maiores chances de autoavaliar o estado de
saúde como ruim em relação às mulheres não obesas (MARTÍN-LÓPEZ et al., 2011). A
autoavaliação do estado de saúde tem sido utilizada em inquéritos populacionais por sua fácil
aplicação e alta validade e reprodutibilidade. Ademais, é um marcador de desigualdades entre
grupos populacionais, sendo considerado um forte preditor tanto da morbidade quanto da
mortalidade (PERES et al., 2010; THEME FILHA; SZWARCWALD; SOUZA JUNIOR,
2008).
Este estudo está sujeito a algumas limitações, primeiro apesar do uso de um modelo
causal, o desenho transversal não permite conclusões nesse sentido. A segunda limitação, é
inerente à sua proposta metodológica, por seu caráter prático em sistemas de vigilância em
saúde, decorre da aferição autorreferida das variáveis individuais por telefone, que incluem
potenciais vieses que dependem da variável avaliada. Uma terceira limitação diz respeito aos
dados georreferenciados utilizados para descrever as características do ambiente construído e
do ambiente social são secundários e provenientes de fontes governamentais e comerciais e,
por isso, podem estar sujeitos a imprecisões. Outra limitação da utilização desses dados é
referente à freqüência de atualizações das informações georreferenciadas, como ocorreu neste
estudo com o IVS. Além disso, ainda em relação ao IVS cabe ressaltar que outra limitação diz
respeito a um dos itens que compõe o indicador. Dentre as variáveis do item saúde está o
coeficiente de óbitos por doenças cardiovasculares em pessoas de 30 a 59 anos que pode ter
influenciado em parte a associação do IVS com o excesso de peso. Porém, cabe ressaltar que
este item tem um peso 0,25 em um total de três do item saúde e em um total de 10 para todos
os itens que compõem o IVS. Reconhece-se uma limitação adicional no que diz respeito à
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amostra, composta de pessoas residentes em domicílios com linha telefônica fixa. Contudo,
pesos amostrais foram levados em consideração na análise dos dados, de forma a ajustar a
amostra de acordo com a composição sociodemográfica da população brasileira.
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Conclusões e
considerações finais
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6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

As evidências encontradas neste estudo mostram que características dos locais em que
as pessoas vivem estão associadas ao excesso de peso. Verificou-se que variáveis do ambiente
social, relacionadas à privação socioeconômica da vizinhança e à desordem social, variáveis
do ambiente construído, relacionadas ao maior deslocamento a pé, e variáveis individuais,
relacionadas a comportamentos sedentários, alimentação não saudável e pior estado de saúde
apresentaram associações significantes com o excesso de peso na cidade de Belo Horizonte.
Tais achados são iniciais e necessitam de mais investigações na realidade das cidades
brasileiras para esclarecer o papel dos ambientes (construído e social) na atual epidemia de
obesidade e para desenvolver ferramentas úteis para gerar estratégias efetivas na prevenção da
obesidade no contexto brasileiro.
Ressalta-se que, apesar de muito estudada nos países desenvolvidos, a temática dos
ambientes obesogênicos pode ser explorada com diferentes aspectos metodológicos no Brasil,
por exemplo, a utilização de medidas baseadas na percepção do ambiente construído e do
ambiente social e, também, medidas obtidas a partir da observação sistemática do ambiente.
Novos estudos também devem buscar diferentes populações (crianças, adolescentes e idosos)
e contextos (escolas e ambiente de trabalho), para o melhor entendimento do papel do
ambiente nos diferentes espaços de uma mesma cidade, considerando que cada lugar
apresenta aspectos físicos e sociais muito peculiares.
Cabe ressaltar ainda que sistemas de vigilância como o VIGITEL, que geram
informações anuais atualizadas sobre o perfil epidemiológico da população são ferramentas
interessantes neste tipo de investigação e que, com o auxílio de informações baseadas no SIG,
são importantes instrumentos para o planejamento de ações de promoção e prevenção à
obesidade e a outras doenças crônicas com o enfoque populacional.
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Modelo do Questionário Eletrônico VIGITEL 2009
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ANEXO B - Aprovação Comissão Nacional de Ética em Pesquisa/Conselho Nacional de
Saúde/Ministério da Saúde
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ANEXO D - Autorização para Cessão das Bases de Dados do VIGITEL

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE SITUAÇÂO DE SAÚDE
COORDENAÇÃO GERAL DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS
SAF Sul, Trechos 02, Lotes 05/06, Bloco “F” – Torre ‘, Edifício Premium, Térreo, Sala 14. CEP: 70.070-600
Tel. (55-61) 3306-7120/7113-/7114

Termo de responsabilidade diante da cessão das bases de dados do Sistema
de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico - VIGITEL, gerenciados pela Secretaria de Vigilância
em Saúde (SVS)
Pelo presente instrumento, na qualidade de responsável pela guarda e uso da base de dados do
VIGITEL (ano 2006 a 2009), assumo a seguinte responsabilidade:

1. Utilizar a base de dados única e exclusivamente para a finalidade de análise de dados e
elaboração de artigos para o Uso do Centro Colaborador do Ministério da Saúde com sede
na Escola de Enfermagem da UFMG, conforme solicitados pela SVS;

2. Informar interesse e solicitar autorização a SVS para realizar outras análises para a produção
de outros trabalhos científicos, desde que não conflitem com interesses de outros;

3. Não divulgar, por qualquer meio de divulgação, dados ou informações que permitam a
identificação do indivíduo, e que afetem a confidencialidade deste estudo;

4. Não disponibilizar, emprestar ou permitir o acesso a esta base de dados a outras pessoas ou
instituições;

5. Indicar a outros interessados em ter acesso a esta base de dados, que a solicitem diretamente a
SVS;

6. Indicar a fonte dos dados conforme modelo: VIGITEL/SVS/MS;
7. Desta forma, eu Jorge Gustavo Velásquez Meléndez assumo total responsabilidade pelas
consequências legais pela utilização indevida desta(s) bases de dados, por parte de servidores
desta instituição ou por terceiros.
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APÊNDICE A - Projeto Cartográfico
Projeto Cartográfico

A base cartográfica utilizada em todos os procedimentos metodológicos e análises
seguem ao seguinte projeto cartográfico que responde aos seguintes questionamentos:
Como é a distribuição do sobrepeso/obesidade no município de Belo Horizonte?
Como é a distribuição de hipermercados, supermercados e lojas de hortifruti no
município de Belo Horizonte?
Como é a distribuição dos ambientes associados a atividades física (parques,
praças e áreas para a prática de atividade física) no município de Belo Horizonte?
Como é a distribuição das condições sociodemográficas no município de Belo
Horizonte?
Qual

é

associação

espacial

das

variáveis

independentes

com

o

sobrepeso/obesidade? Quais os tipos existentes?

As fontes de dados utilizados foram:
Mapas cadastrais do IBGE com as variáveis do Censo 2000 indexadas para
consulta e cruzamento das variáveis.
Mapas cadastrais cedidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Empresa
de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A (PRODABEL)
com informações sobre: limites e nomes dos bairros oficiais, área de abrangência
dos centros de saúde, limites e nomes das regionais de saúde, parques e praças
públicas e locais para a prática de atividade física. Além do índice de
vulnerabilidade à saúde (IVS) por setores censitários.
Banco de dados alfanumérico do VIGITEL (2008/2009) indexados por pontos com
as ocorrências de sobrepeso/obesidade e variáveis relacionadas aos fatores de risco
e proteção para doenças crônicas.
Banco de dados alfanumérico de cadastro dos hipermercados, supermercados e
lojas de hortifruti do município de Belo Horizonte também indexados por pontos.
Banco de dados alfanumérico com os homicídios disponibilizados pelo Centro
Integrado de Informações de Defesa Social (CINDS) da Polícia Militar de Minas
Gerais.
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APÊNDICE B - Gráficos de Dispersão
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GRÁFICO 2 - Avaliação da linearidade da Razão de Prevalência para a variável
taxa de homicídio e as probabilidades preditas
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OUTROS APÊNDICES - Modelo Elaborado com a Variável “Lugar para a prática de
atividade física próximo a residência do indivíduo” disponível apenas para 2009.

TABELA 11
Modelo Regressão de Poisson tendo o excesso de peso como variável dependente
Variáveis
Ambiente Construído
Lugar para a prática de atividade física*
Não
Sim
Ambiente Social
Taxa de Homicídio
Variáveis Individuais
Sexo
Masculino
Feminino

RP

IC 95%

1
0,82

0,69-0,95

1,05

1,04-1,09

1
0,79

0,68-0,92

Idade
1,01
1,01-1,02
Auto Relato do Estado de Saúde
Muito bom/ bom
1
Regular /Ruim/ Muito Ruim
1,370
1,222-1,536
Nota: RP - Razão de Prevalência; IC 95% - Intervalo de Confiança de 95%; *Variável avaliada
apenas no ano de 2009.

Modelo Elaborado com a área de abrangência como unidade de vizinhança.

TABELA 12
Modelo Regressão de Poisson tendo o excesso de peso como variável dependente
Variáveis
Ambiente Construído
Densidade Populacional
1˚ quartil
2˚ quartil
3˚ quartil
4˚ quartil*
Variáveis Individuais
Sexo
Masculino
Feminino
Idade
Deslocamento para o trabalho a pé ou de bicicleta
Sim todo trajeto
Parte do trajeto
Não*
Auto Avaliação do Estado de Saúde
Muito Bom/Bom
Regular/Ruim/ Muito Ruim

RP

IC 95%

1,00
0,89
0,92
0,82

0,73-1,07
0,78-1,10
0,68-0,97

1,00
0,68

0,59-0,78

1,02

1,01-1,02

1,00
1,24
1,25

1,00-1,54
1,04-1,50

1,00
1,30
1,13-1,50
Nota: RP - Razão de Prevalência; IC 95% - Intervalo de Confiança de 95%; *Variável avaliada
apenas no ano de 2009.
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