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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivos avaliar a associação dos indicadores demográficos, 

antropométricos, hábitos de vida, e ingestão alimentar com a prática de atividade física de 

lazer (AFL), entre gêneros, em população de baixa renda. Trata-se de um estudo transversal, 

de base populacional, realizado em Duque de Caxias, área metropolitana do Rio de Janeiro, 

Brasil, no ano de 2005. A coleta de dados constou de visita domiciliar em amostra de 1.246 

adultos. Durante as visitas domiciliares, foram aplicados questionários para avaliar a prática 

de AFL, fatores demográficos, medidas antropométricos (peso, altura, perímetro de cintura), 

consumo alimentar de adultos na faixa etária entre 19 a 86 anos. As análises foram realizadas 

considerando como desfecho a inatividade física de lazer (indivíduos que responderam não 

praticar nenhum tipo de AFL). Os resultados do primeiro artigo revelaram que a inatividade 

física foi elevada, sendo os homens mais ativos que as mulheres. O estudo indicou também 

que os homens se engajavam mais em AFL competitivas e do universo masculino. Tomar 

conta de crianças foi um fator que aumentou a chance dos homens se engajarem em AFL, 

enquanto que entre as mulheres, aquelas que dispendiam menos tempo em atividades 

domésticas, não fumavam e que apresentavam maior acúmulo de gordura abdominal, tinham 

mais chance de praticarem AFL. No segundo artigo, utilizando modelo hierárquico, observou-

se que a inatividade física de lazer entre os homens foi diretamente associada com o aumento 

do índice de massa corporal (IMC) e maior engajamento em atividades físicas domésticas 

(AFD), e inversamente associada entre os homens pretos e pardos. Entre as mulheres, houve 

associação da inatividade física de lazer com a maior escolaridade, menor IMC, hábito de 

fumar, maior prática de AFD e maior consumo de refrigerantes. No terceiro artigo, observou-

se maior proporção de homens inativos, em comparação com mulheres, na faixa entre 30-49 

anos de idade, com mais de 10 anos de estudo, com menor perímetro de cintura (PC), com 

sobrepeso, que não referiram ter compulsão alimentar, que não cuidavam de crianças, que não 
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realizavam dietas e que consumiam até cinco porções ao dia de frutas e vegetais. Ao comparar 

as médias dos grupos de alimentos entre gêneros, observou-se diferença significativa apenas 

entre as mulheres, sendo aquelas consideradas inativas fisicamente com maior consumo de 

refrigerantes e açúcar. Conclui-se que: homens repetiram modelo de escolhas de AFL 

consideradas masculinas. Fatores sócio-demográficos e medidas antropométricas se 

associaram com AFL de forma diferente entre gêneros. As mulheres que praticavam menos 

atividades de lazer possuíam estilos de vida não saudáveis, ou seja, eram fumantes, ingeriam 

menos frutas e vegetais e consumiam mais refrigerantes. 

Palavras-chaves: Atividade física de lazer, gênero, hábitos de vida, estudos populacionais.  
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ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the association of demographic, anthropometric, lifestyle, and 

food intake with physical activity leisure (LTPA), between genders in a low income 

population. This is a cross-sectional, population-based study conducted in Duque de Caxias, 

the metropolitan area of Rio de Janeiro, Brazil, in 2005. Data collection consisted of home 

visits in a sample of 1,246 adults. During home visits, questionnaires were administered to 

assess LTPA, demographic, anthropometric measurements (weight, height, waist 

circumference), dietary intake of adults aged between 19 and 86 years. The analyzes were 

performed considering physical inactivity as outcome (were considered physically inactive 

individuals who responded do not practice any LTPA). The results of the first article revealed 

that physical inactivity was high, with men more active than women. men practiced 

significantly more competitive LTPA and others sports activity related to this universe. 

Taking care of children was a factor that increased the likelihood of men engaging in LTPA, 

while among women, those who spend less time on household chores, did not smoke and who 

had greater accumulation of abdominal fat, were more likely to practice LTPA . In the second 

article, using hierarchical model, we found that physical inactivity among men was directly 

associated with increasing body mass index (BMI) and increased engagement in domestic 

physical activities, (DPA), and inversely associated for black and mulatto men. Among 

women, there was an association of physical inactivity with more years of education, lower 

BMI, smoking, increased practice of DPA and high consumption of soft drinks. In the third 

article, we observed a higher proportion of inactive men with age of 30 and 49 years, with 

more than 10 years of study, with lower waist circumference (WC), overweight, not reported 

having binge eating, not caring for children who did diet and who consumed five portions of 

fruits and vegetables per day. When comparing the averages of food groups between genders, 

there was a significant difference only among women, and those considered physically 
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inactive with higher consumption of soft drinks and sugar. We conclude that: men repeated 

model choices LTPA considered male. Socio-demographic and anthropometric measures 

were associated with LTPA differently between genders. Women who practiced fewer leisure 

activities had unhealthy lifestyles, ie, smoked, consumed more soft drinks, and less fruits and 

vegetables. 

Keywords: Leisure time physical activity, gender, lifestyle, population studies. 
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1 APRESENTAÇÃO  

Este trabalho encontra-se inserido em um projeto maior, denominado “Avaliação do 

estado nutricional, hábitos alimentares e insegurança alimentar no município de Duque de 

Caxias, Rio de Janeiro: desenvolvimento de um instrumento simplificado para avaliação de 

consumo alimentar saudável”. O projeto foi financiado pelo CNPq (503139/2003-3) e pelo 

Instituto Nacional de Câncer (Ministério da Saúde), com coordenação geral das professoras 

Rosely Sichieri (IMS/UERJ) e Rosana Salles da Costa (INJC/UFRJ), com colaboração dos 

docentes Glória Valéria da Veiga (INJC/UFRJ), Rosângela Alves Pereira (INJC/UFRJ) e 

Vânia Marins (IN/UFF), do amostrista Mauricio Teixeira Leite de Vasconcellos 

(IBGE/ENCE) e dos pesquisadores Sueli Gonçalves Couto (INCA), Beatriz Cordeiro Jardim 

(INCA) e Fabio da Silva Gomes (estagiário-INCA). 

A tese aborda a prevalência e os fatores associados à prática de atividade física de 

lazer (AFL) em adultos pertencentes a uma população de baixa renda, utilizando gênero como 

categoria de análise nos três artigos elaborados. Na primeira parte desse trabalho, será 

apresentada a introdução, seguida da revisão de literatura, dos objetivos, dos métodos 

utilizados na pesquisa e nas análises de dados e os resultados estruturados em artigos 

científicos. Os tópicos abordados na revisão de literatura visam dar o embasamento teórico 

para justificar a importância do tema do estudo centrado na investigação dos fatores 

associados com a AFL a fim de possibilitar o desenvolvimento de políticas públicas que 

considerem aspectos como gênero e desigualdade social. Vale ressaltar que a revisão da 

literatura não esgotou a abordagem relacionada ao gênero, pois o foco foi fornecer subsídios 

para a discussão dos resultados encontrados neste trabalho. 

Os resultados e discussão são apresentados na forma de três manuscritos. O primeiro, 

intitulado “Fatores sócio-demográficos e atividade física de lazer entre homens e mulheres de 

Duque de Caxias/RJ” teve como objetivo avaliar a prevalência e as atividades praticadas no 

tempo destinado ao lazer e suas variáveis associadas, entre gêneros e encontra-se publicado na 

revista de Ciência & Saúde Coletiva. O segundo “Inatividade física, fatores demográficos e 

hábitos de vida entre gêneros”, analisou a associação entre variáveis demográficas e hábitos 

de vida com a inatividade física no tempo destinado ao lazer, entre gêneros, em uma 

população de baixa renda. E o terceiro artigo, “Gênero, consumo alimentar e atividade física 

de lazer”, que verificou a associação do consumo alimentar com a prática de AFL entre 

gêneros, está em fase de preparação para submissão.  

As referências de cada artigo foram organizadas com base nas normas de publicação 

de cada periódico. Ao final da tese são apresentadas as conclusões e todas as referências 
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bibliográficas, seguindo as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (2002). 
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2 INTRODUÇÃO  

A palavra gênero se refere à organização social da relação entre os sexos, indicando 

uma rejeição ao determinismo biológico, o qual está implícito no termo sexo (FLAX, 1992). 

O termo “gênero”, enquanto uma categoria de análise tem sido utilizada desde os anos 1970, 

primeiramente pelas feministas americanas, com o objetivo de enfatizar o caráter social das 

relações entre sexos, contrapondo-se a uma premissa baseada no determinismo biológico 

(SCOTT, 1990).  

Os estudos de gênero apontam para a existência de diferenças social e culturalmente 

construídas entre o masculino e o feminino que repercutem nas escolhas individuais, como no 

campo da prática de at 

ividade física de lazer quanto no campo de alimentação e nutrição (ROCHA, 1995), 

pontos que serão abordados no presente trabalho.  

Em relação à atividade física no tempo destinado ao lazer em nosso país, o esporte e a 

prática de exercícios, foram introduzidos pelos imigrantes e por alguns representantes das 

oligarquias em contato com as modas européias e eram prescritos pelos médicos de acordo 

com o gênero e a faixa etária (CASTRO, 2002). Os exercícios indicados as mulheres tinha 

como finalidade auxiliar na tarefa de gerar o futuro “saudável, resistente e forte” do país. 

Segundo Christensen (1999) a inserção de exercícios físicos no universo feminino foi um 

processo lento e mais significativo para as mulheres das camadas mais ricas da sociedade, que 

tinham maior acesso aos bens culturais, à escolarização e às novidades do continente europeu 

(CHRISTENSEN, 1999).  

Em contrapartida, o universo masculino destacou a importância da força e da 

virilidade nas escolhas esportivas, reforçando as práticas de atividades físicas de lazer (AFL), 

permeadas pelas competições esportivas (JAEGER, 2006). Os homens tinham que provar sua 

força, exercitar mente e corpo mais que as mulheres (VERTINSKY, 1990). Só eles podiam 

realizar proezas físicas ou metamorfoses musculares, e isso lhes conferia virilidade 

(GOLDENBERG, 2002). 

Para populações de baixa renda que residem à margem dos centros urbanos a prática 

de exercícios se torna um desafio, dado a influencia das desigualdades sociais no estilo de 

vida destes segmentos. Para exemplificar, estudos revelam que a prática de atividades físicas 

em países desenvolvidos e emergentes é influenciada negativamente pela baixa renda 

(AZEVEDO et al., 2007). Grupos de menor renda possuem menos chance de praticarem 

atividade física em clubes ou academias, ficando restrita a prática em lugares públicos 

(SALVADOR et al., 2009). 
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Estudos têm revelado que a prática de atividade física como hábito de vida influencia 

outros cuidados com a saúde (SODERGREN et al., 2012). Para exemplificar, Olinto et al. 

(2010) observou que indivíduos que praticam esportes ou outros tipos de atividade tendem a 

fumar menos. Outras pesquisas indicam que praticantes de AFL tendem a se preocuparem 

mais com a composição corporal e com a qualidade dos alimentos consumidos (RINTALA et 

al., 2011), ingerindo maior quantidade de frutas e vegetais (GILLMAN et al., 2001; 

CAMPBELL et al., 2010; CHO et al., 2010).  

Com o surgimento dos esportes, o modelo de corpo ideal feminino passa por 

transformações ao longo dos anos (DEL PRIORE, 2001). Na contemporaneidade a imagem 

corporal da mulher magra, passa a imperar. Manter um corpo magro supõe o cuidado e a 

disciplina nas práticas alimentares e de exercícios físicos (NOVAES, 2006b). As novas 

prescrições médicas, e do “mercado da beleza”, de dietas balanceadas e adequadas à 

manutenção da boa forma e saúde socializadas na mídia e disponibilizadas no mercado para o 

consumo em massa tem transformado a percepção dos alimentos em saudáveis e não-

saudáveis e, desta forma, novas classificações de alimentos têm sido criadas ou 

ressignificadas (DEL PRIORE & AMANTINO, 2011). 

Nesse sentido, segundo Woortmann (2006), entre as mulheres, as escolhas alimentares 

seriam baseadas em questões ligadas à saúde, num sentido mais amplo, e ao corpo, num 

sentido mais estrito, ligado em especial ao controle de apetite e peso. Segundo esse autor, em 

relação aos homens, as escolhas seriam baseadas na permanência da idéia de força, virilidade 

e trabalho associada ao masculino, que repercute na escolha de alimentos tidos como “fortes”, 

que tem “sustança”, e que seriam fundamentais para a reprodução de sua força de trabalho, 

necessária ao sustento da família. Tais diferenças sugerem as percepções da corporeidade 

reforçando a apreensão cultural do “ser homem” e “ser mulher”. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é analisar a associação entre variáveis 

sócio-demográficas e hábitos de vida com a atividade física no tempo destinado ao lazer, 

utilizando a categoria de gênero como análise, em uma população de baixa renda.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA  

3.1 Definição de gênero 

Durante muito tempo, as diferenças em saúde entre homens e mulheres foram 

naturalizadas, com base em teorias biológicas. Isso resulta de concepções de gênero, nas quais 

o homem é considerado modelo universal do humano e a mulher como outro, especial, 

desviante (LAQUEUR, 2001). 

A noção de dois sexos biológicos surgiu somente no século XVIII, quando os órgãos 

reprodutivos foram distinguidos em termos lingüísticos e ganharam centralidade absoluta na 

definição das diferenças entre homens e mulheres (LAQUEUR, 2001). Essas seriam mais 

frágeis e vulneráveis a todo tipo de influências, seja física, moral ou intelectual, graças à 

suposta sensibilidade que as tornaria prioritariamente aptas à maternidade (ROHDEN, 2003). 

Segundo Krieger & Fee (1994) a perspectiva materno-infantil prevaleceu na literatura 

biomédica, na qual a mulher era representada como mãe ou potencialmente grávida, 

orientando a produção científica para aspectos reprodutivos da saúde, privilegiando-se a saúde 

do feto (KRIEGER & FEE, 1994).  

Contudo, na década de 1970, com o crescimento do movimento feminista, ocorre uma 

crítica sistemática ao essencialismo e ao viés androcêntrico das ciências, denunciando a 

invisibilidade das mulheres (NICHOLSON, 1997). Os estudos iniciais que investigavam a 

mulher (categoria empírica) foram substituídos pelos estudos de gênero (categoria analítica) 

que rejeitava o determinismo biológico da diferença sexual e enfatizava a construção social do 

feminino e do masculino (HEILBORN & SORJ, 1999). 

Através da comparação entre diversas sociedades, pode-se perceber que homens e 

mulheres são concebidos representacionalmente e modelados socialmente de maneira muito 

variada, deduzindo-se assim a fraca determinação da natureza na definição de 

comportamentos sociais; a espécie humana é essencialmente dependente da socialização 

(ELIAS, 1994). De acordo com Bandeira (1999), caberia aos homens demonstrar sua 

virilidade, força e agressividade, além do sustento da família (BANDEIRA, 1999).  E, entre as 

mulheres, se destacariam o comportamento passivo, bem como suave, delicado, tendo como 

tarefas o cuidado da casa, dos filhos e do marido (MEAD, 1969). Assim, a distribuição das 

obrigações entre homens e mulheres é, em muitos sistemas culturais, entendida como uma 

espécie de extensão das diferenças anatômicas (procriativas) entre os sexos (PEDRO & 

GROSSI, 1998 ). 

Entretanto, as diferenças de comportamento social entre gêneros, mudam de uma 

sociedade para outra, e também numa mesma sociedade, ao longo do tempo (COSTA, 1997). 
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Como a construção social é passível de modificação, os papéis atribuídos a homens e 

mulheres também o seriam (DURKHEIM, 1984). A produção de cerâmica, por exemplo, que 

em alguns lugares é uma atividade masculina; em outros, é feminina ou ainda, indiferente 

(RIBEIRO, 1998). Assim, a capacitação para a realização de uma determinada tarefa não é 

produzida pela natureza dos sexos, mas pela cultura que simboliza as atividades como 

masculinas ou femininas (HEILBORN, 1995; HEILBORN & SORJ, 1998). 

A emergência dos estudos de gênero representou uma superação da tendência em se 

buscar no determinismo biológico a explicação para as desigualdades sexuais, e promoveram 

uma ruptura com as tradicionais oposições binárias presentes em diversas teorias – natureza e 

cultura, objetivismo e subjetivismo, razão e emoção, público e privado, etc. (SCAVONE, 

2004).  A categoria gênero como referencial de análise, trouxe um novo enfoque para os 

estudos, contemplando as dimensões sócio-culturais possibilitando reconhecer que a situação 

de subordinação das mulheres tem grande influência sobre sua saúde (MENDONÇA, 1998) e 

que orientam e explicam as práticas desenvolvidas em torno da atenção à saúde da mulher 

(VAITSMAN, 1994). 

 

3.2 Gênero, corpo e a prática esportiva 

Com o desenvolvimento do processo civilizatório, assistiu-se à elaboração e 

refinamentos do “saber viver” e das normas sociais, e do que era socialmente aceitável. Com 

isso, as guerras tornaram-se inadequadas em uma sociedade civilizada, sendo substituídas 

pouco a pouco, pelas atividades físicas. Nesse sentido, a esfera do esporte e de toda uma gama 

de usos sociais do corpo ligados a ela passou a deter a capacidade de representar identidades e 

diferentes posições (ELIAS, 1994).  

No Brasil, o esporte e a prática de exercícios, foram introduzidos pelos imigrantes e 

por alguns representantes das oligarquias em contato com as modas européias. Em meados 

dos anos de 1850, período de grandes transformações econômicas, sociais e culturais no país, 

surge a primeira lei sobre a educação física, determinando a sua prática obrigatória como uma 

nova disciplina nos colégios do município da Corte (CASTRO, 2002). Segundo Schpun 

(1999), a prática desportiva era destinada a combater o ócio, pois o mesmo induzia as crianças 

a uma série de vícios, como a masturbação e o homossexualismo, que eram encarados como 

elementos nocivos ao seu desenvolvimento físico e moral.  

Segundo Simões (2002), até o século XIX a estrutura extremamente conservadora da 

sociedade brasileira não permitia a participação das mulheres na prática de atividade física, 

uma vez que eram criadas pelos pais para serem futuras esposas e mães. Esse mesmo autor 
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ressalta que a partir de meados do século XIX, esse quadro começa paulatinamente a mudar, 

principalmente com o surgimento dos movimentos feministas, que começam a ressaltar o 

cuidado com a aparência, com a saúde e com uma maior presença na vida social das cidades. 

Os exercícios eram, então, prescritos pelos médicos de acordo com o gênero e a faixa 

etária, compreendendo esta divisão como parte de um processo natural que envolvia o 

crescimento, o desenvolvimento e a formação sexual de jovens saudáveis e “livres de doenças 

e endemias que assolavam o Estado Imperial” (CASTRO et al., 2002). A educação física era 

considerada como um componente fundamental para formar uma nova nação, uma nova raça 

e gerar filhos saudáveis, resistentes e fortes (MELO & DEL PRIORE, 2010). 

A partir das primeiras décadas do século XX é que a prática esportiva feminina 

adquire maior visibilidade, contudo, era proibida a prática de atividades ou de qualquer outra 

tarefa que desviasse a mulher da sua função de mãe (GOELLNER, 1998). As mulheres eram 

aconselhadas a aceitar os limites prescritos para suas ações, incluindo limitações atléticas, 

com o preço de ter um corpo feminino. Além disso, a competição com o homem no trabalho 

jogos ou esportes cansava seus corpos e as enfraqueciam para as tarefas maternas 

(VERTINSKY, 1990). Entre 1941 a 1975 vigorava o Decreto-Lei 3.199, que estabelecia as 

bases da organização dos esportes no Brasil e incluía o seguinte artigo: 

“(..) às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as 

condições da sua natureza”. Era proibida às mulheres a prática de qualquer tipo de luta, 

futebol de salão, de praia, pólo aquático, pólo, rúgbi, halterofilismo e beisebol 

(ROSEMBERG, 1995)”.  

Segundo Goellner (2000), o futebol e o boxe, por exemplo, eram recomendados para 

os homens porque atestam sua virilidade; a ginástica e a dança são as práticas corporais 

sugeridas às mulheres, pois ao reforçarem a graça, o encanto, atributos do feminino. Ainda 

segundo esta autora, só os homens poderiam realizar proezas físicas ou metamorfoses 

musculares, e isso lhes conferia lealdade, virilidade, uma força inteiramente masculina. 

Naquela época, uma mulher forte e musculosa seria considerada um monstro (MALYSSE, 

2002). 

A espetacularização do corpo feminino, cuja exibição é aceita e incentivada em 

determinados locais sociais, é colocada sob suspeição em outros, tais como o campo de 

futebol ou as arenas de lutas, uma vez que estes espaços colocam à prova uma representação 

de feminilidade construída e ancorada na exacerbação de determinados atributos tidos como 

femininos, tais como a graciosidade, a harmonia das formas, a beleza, a sensualidade e a 

delicadeza (ADELMAN, 2003b). 
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Ao corpo feminino excessivamente transformado pelo exercício físico e pelo 

treinamento contínuo são atribuídas características viris, que não apenas questionam sua 

beleza e feminilidade, mas também coloca em dúvida a autenticidade do seu sexo. Afinal, o 

homem – seu corpo e seu comportamento – é o modelo a partir do qual o corpo e o 

comportamento da mulher são julgados, estigmatizando aquelas que ultrapassam os limites 

que convencionalmente lhe foram impostos (JAGGAR & BORDO, 1997).  

Ao longo do tempo, o conceito de corpo saudável ou bonito tem sofrido 

transformações. Até o início do século XX, a mulher era desejada quando tinha o corpo 

roliço, com gorduras em quadris, coxas, barriga e mamas avantajados (ORBACH, 1978). Na 

época pré-industrial, os períodos de carência alimentar eram freqüentes e a mulher de peso 

excessivo simbolizava uma pessoa forte, com energia suficiente para enfrentar esses períodos 

conturbados e proteger sua família (DEL PRIORE, 2001).   

Contudo, na contemporaneidade, a imagem de corpo adequado passa a ser o magro, o 

belo e o bem definido (NOVAES, 2006b). Ocorre então, uma expansão no controle sobre o 

próprio corpo, que se encontra cada vez mais desenvolvido pelo uso de tecnologias, dietas 

alimentares, exercícios físicos e pela adoção de estilos de vida caracterizados como próprios 

de determinados grupos etários (SANT'ANNA, 1995). 

Observa-se que a preocupação com a beleza passa a superar os cuidados com a saúde. 

Para Malraux (2001), as questões que envolvem o corpo feminino têm como domínio a 

lipofobia, em que, sob a justificativa da busca pela qualidade de vida, procura-se eliminar a 

gordura, na busca do corpo ideal. O corpo ideal é aquele que é visto como um objeto de 

consumo e de prazer (NOVAES, 2006a). A sociedade de consumo leva os indivíduos a 

encarar a ditadura da beleza, da magreza e da saúde como se fosse algo da ordem de uma 

escolha pessoal (BAUDRILLARD, 1970-81).  

O corpo “sarado”, bem definido é posto como uma forma de permitir que a mulher 

transgrida a sua função de reprodutora da espécie (DEL PRIORE, 2001). Com isso, a busca 

de um novo lugar de prazer, em que um corpo mais “agradável”, tanto ao seu próprio olhar 

como ao do outro, lhe permitirá viver mais libertamente a sexualidade, que tradicionalmente 

lhe foi negada (VILHENA & NOVAES, 2010).  

Em relação aos homens, o padrão de corpo ideal também passou por algumas 

transformações.  Até o século XIX os tipos físicos valorizados eram os magros e fracos 

(MELO, 2009). Courbin (2008) relata que na década inicial do século XIX, com a valorização 

de esportes como ginástica, remo, natação, atletismo e ciclismo, o corpo ficava cada vez mais 

nu, mais exposto, e cada vez mais era motivo de exaltação. Segundo esse autor, os atletas 
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eram reverenciados por suas formas físicas, sua musculatura desenvolvida, sua vigorosidade, 

sua saúde. Entretanto, isto estava restrito aos homens, já que não era usual que as mulheres se 

envolvessem como atletas (COURBIN et al., 2008). 

Todavia, no final do século XIX surgiu um novo modelo masculino em relação à 

estética corporal, em que os tipos físicos masculinos fortes, rijos e bem desenhados de 

músculos começaram a ser valorizados (MELO, 2010). No decorrer do século XX, cada vez 

mais ganharia espaço a prática esportiva e de atividades físicas como um todo, trazendo ao 

redor e exaltando um novo modelo de corpo que difundia as idéias de bem-estar e de saúde 

(DEL PRIORE & AMANTINO, 2011).  

 

3.3 Gênero e alimentação  

A escolha alimentar é influenciada por diversas condições (COURBEAU & 

POULAIN, 2002; POULAIN, 2004). Dentre essas, pode-se destacar os fatores individuais, 

como os biológicos, os econômicos, os sócio-culturais e os antropológicos (JOMORI et al., 

2008a). Nesse sentido, notam-se diferenças na escolha alimentar entre homens e mulheres, 

que são determinadas pelo contexto histórico-cultural e estão relacionadas às discussões sobre 

gênero (FLAX, 1992; ROCHA, 1995; BANDEIRA, 1999; JOMORI et al., 2008a).  A relação 

entre mulheres e comidas compõe a identidade feminina ao longo dos tempos.  

No século XIX, já consolidado o modelo ideal de mulher baseado em sua aptidão 

“natural” para a maternidade, a mulher tinha como dever moral abrir mão do próprio bem-

estar em detrimento do marido e dos filhos (NUNES, 2000). A mulher virtuosa restringia sua 

alimentação para que a porção de alimentos dos outros membros familiares tivesse mais 

consistência em quantidade e qualidade (SORCINELLI, 1998). 

Outra manifestação do desconforto da mulher com relação à comida, também no 

século XIX, foi a doença clorose ou “doença verde”. Típica em jovens do meio urbano, as 

moças “cloróticas” perseguiam a magreza e a palidez na expectativa de acompanhar o ideal 

estético feminino derivado do byronismo. A redução alimentar combinada com a ingestão de 

vinagre eram as principais formas usada para alcançar este ideal de beleza. Há ainda outra 

característica de condutas alimentares relacionada à clorose. A mãe cautelosa deveria dedicar 

cuidados especiais na alimentação das filhas, pois, alguns alimentos, considerados como 

estimulantes da sexualidade, como a carne, ingeridos em abundancia levaria à insanidade ou à 

ninfomania. A deficiência de ferro na alimentação, causada pelas restrições alimentares 

impostas às meninas, combinada pela ingestão do vinagre, contribuíram para o aparecimento 

dessa doença (CORDÁS & WEINBERG, 2002).  
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Em relação aos homens, segundo Woortmann (2006), as escolhas alimentares, seriam 

baseadas na idéia de força, virilidade e trabalho associada ao masculino. Nesse sentido, eles 

escolheriam alimentos tidos como “fortes”, que tem “sustança”, ou associados à 

masculinidade e à virilidade e que seriam fundamentais para a reprodução de sua força de 

trabalho (necessária ao sustento da família), tais como carnes, leite, ovos e bebidas alcoólicas. 

Por outro lado, esse autor ressalta que entre as mulheres, as escolhas seriam baseados nos 

alimentos simbolicamente associados ao feminino (doces, refrigerantes), ou em questões 

ligadas à saúde, e ao controle de apetite e peso (frutas, verduras, legumes). 

Em um estudo, realizado em Florianópolis, SC, sobre a escolha alimentar de 

comensais de um restaurante self-service, um dos perfis dos usuários caracterizava-se 

predominantemente por mulheres que escolhiam os alimentos baseadas nas questões de saúde, 

do valor nutricional das refeições e em relação a estética corporal (JOMORI et al., 2008b). 

Por outro lado, nesse mesmo trabalho foi detectado que os homens escolheram pratos sem 

salada e declararam escolher os alimentos pelo prazer que o mesmo proporciona em 

detrimento ao valor nutricional. 

Esse comportamento também foi verificado por Batalha et al. (2005) que avaliaram o 

comportamento do consumidor, identificando alguns perfis de diferentes tipos de consumidor 

(perfis A, B, C, D, E e F). Os autores constataram que os indivíduos identificados no perfil C, 

composto pela maioria mulheres, estavam preocupados com a forma física e com uma vida 

saudável. Esses resultados corroboram com a hipótese das mulheres serem consideradas mais 

preocupadas com os aspectos relacionados à saúde proporcionada pelos alimentos, quando 

comparadas com os homens. Isso pode também ser justificado pelo fato histórico-cultural 

delas normalmente assumirem a responsabilidade de gerir a despensa dos lares, de manter a 

família nutrida e saudável, de se preocuparem com a alimentação das crianças, além de 

utilizarem mais os serviços de saúde (CORRÊA, 2002) 

Dessa forma, as escolhas alimentares das mulheres seriam influenciadas por 

preocupações estéticas, comportamento considerado marcante no cenário atual da população 

em geral (GERMOV & WILLIAMS, 2004). As preocupações estéticas e dietéticas, 

caracterizando o modelo do corpo magro, é uma evidência no mundo globalizado, 

demonstrada nos modelos difundidos pela mídia (MALYSSE, 2002). Dessa forma, passa-se a 

valorizar a imagem de corpos magros, esbeltos, como modelos desejados e prescritos (DEL 

PRIORE & AMANTINO, 2011). Manter um corpo magro supõe o cuidado e a disciplina nas 

práticas alimentares e de exercícios físicos (NOVAES, 2006b). 
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3.4 Atividade Física de Lazer e sua relação com fatores sócio-demográficos e 

alimentação 

Segundo WHO (2012), globalmente, cerca de 30% dos adultos maiores de 15 anos 

eram insuficientemente ativos em 2008 e aproximadamente 3,2 milhões de mortes por ano são 

atribuídas à atividade física insuficiente. Ainda segundo este órgão, os homens eram mais 

ativos que as mulheres. Os homens são mais ativos no tempo de lazer e no trabalho, enquanto 

que as mulheres realizavam mais tarefas domésticas (KHAING NANG et al., 2010; IM et al., 

2012). 

Segundo a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (2012), os indivíduos devem 

praticar pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias e inclusive, aproveitar o 

espaço doméstico e espaços públicos próximos a sua casa para movimentar-se. Porém a 

realidade é bem diferente. O que se observa nos últimas décadas é a de falta estrutura e apoio, 

bem como de políticas governamentais, aliadas a descontinuidade das poucas políticas 

públicas existentes quando ocorrem mudanças de governo que incentivem a prática esportiva 

no Brasil (TEIXEIRA & MOORE, 2008).  

Os locais que oferecem oportunidades de prática esportiva são distantes dos locais de 

moradia da população com menos recursos. Assim, muitos deixam de praticar ou fazem 

grandes sacrifícios para conseguir bancar os custos dos deslocamentos e de outras 

dificuldades decorrentes de vencer diariamente as distâncias em condições precárias de 

segurança e, muitas vezes, em horários noturnos (GELLER et al., 2012). Além disso, os 

lugares públicos para prática de AFL geralmente são na forma de campos de futebol ou 

quadras, atividades que são mais prevalentes entre os homens, ficando as mulheres excluídas 

destas políticas (TEIXEIRA & MOORE, 2008). 

Vale ressaltar que nem sempre foram – e algumas vezes ainda não são – iguais as 

condições de acesso e participação das mulheres, se comparadas às dos homens, no campo 

das práticas corporais e esportivas, sejam elas no esporte de rendimento, no lazer, na educação 

física escolar, na visibilidade conferida pela mídia, nos valores de alguns prêmios atribuídos 

aos vencedores e vencedoras de competições esportivas, entre outras (GOELLNER, 2005). 

Ou seja, ao longo da história do esporte nacional foram e são distintos os incentivos, os 

apoios, as visibilidades, as oportunidades, as relações de poder conferidos a mulheres e 

homens, seja no âmbito da participação, seja na gestão e administração.  

Segundo Teixeira (2008), essas questões são ainda mais complicadas quando 

relacionadas à população de baixa renda, já que ocorre uma progressiva diminuição dos 

espaços públicos destinados ao exercício do lazer, seja na forma de campos de futebol, sejam 
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na insuficiência de áreas verdes, praças  e parques. Esta autora destaca também as 

dificuldades de acesso  e a inexistência ou precariedade de instalações  para   atividades 

comunitárias. Tal situação é resultado do caráter excludente do desenvolvimento urbano e a 

conseqüente desigualdade da distribuição dos equipamentos, privilegiando alguns setores em 

detrimento de uma grande maioria.  

Em seu estudo Goellner (2010) observou que o próprio entendimento de lazer para as 

mulheres está relacionado com o descanso, com atividades em família e no espaço doméstico, 

sendo que a justificativa para sua não participação nas atividades esportivas e de lazer é a falta 

de tempo e o cansaço advindo das tarefas domésticas. Segundo este mesmo autor, para os 

homens, o lazer estaria ligado à diversão, a atividades fora da rotina e realizadas em locais 

públicos e a justificativa masculina, mesmo sendo números bem menores de não 

participantes, era a falta de tempo em virtude do trabalho ou devido a algum problema de 

saúde (GOELLNER et al., 2010). Assim, os gestores das políticas de esporte e lazer devem 

estar atentos a tais questões, já que podem interferir na adesão e na permanência de homens e 

mulheres de formas distintas e desiguais (GOELLNER et al., 2010). 

Estudos investigando população adulta têm relatado que homens (THOMAS et al., 

2012), indivíduos jovens (AMIN et al., 2012), com maior escolaridade (CHEAH, 2011) e 

maior renda (PITANGA et al., 2012) se engajam em AFL com maior facilidade. Em 

contraste, mulheres (ESTEGHAMATI et al., 2011), minorias étnicas, adultos com baixa 

escolaridade (OLINTO et al., 2011), e mais velhos (MESEGUER et al., 2009) praticam 

menos AFL.  

Em relação a cor de pele, a literatura apresenta dados discordantes. Estudos 

observaram que homens de cor de pele não branca apresentaram maior risco de serem inativos 

(MARSHALL et al., 2007; AUGUST & SORKIN, 2011), outra pesquisa revelou maior 

prevalência de AFL em indivíduos negros e pardos (BICALHO et al., 2010) e em outro 

trabalho pesquisadores não encontraram diferença em relação ao estilo de vida sedentário pela 

cor da pele (SULLIVAN et al., 2005). 

Avaliando as relações entre a prática de AFL e o consumo alimentar,  os estudos têm 

relatado que ser fisicamente ativo, inclusive durante o lazer, estaria associado com 

alimentação saudável (LOCK et al., 2010; SODERGREN et al., 2012). De maneira geral, 

praticantes de atividade física tendem a optar pelo consumo de alimentos com baixa 

quantidade de gorduras e a ingerir maior quantidade grãos e frutas (LENZ et al., 2009; CHO 

et al., 2010). Somado a este comportamento, estudos revelam associações significativas entre 

a AFL e maior consumo de frutas, verduras e fibras (LENZ et al., 2009; SODERGREN et al., 
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2012).  

Em relação aos nutrientes, há relatos de que indivíduos ativos fisicamente ingerem 

menos gordura saturada, trans e colesterol, em contraste com indivíduos inativos que 

consomem pouca quantidade de frutas e vegetais, cálcio, folato e vitaminas A, C e E (LENZ 

et al., 2009; RINTALA et al., 2011). Homens ativos no lazer possuem maior ingestão de 

energia comparada com homens inativos, por outro lado, a atividade física entre as mulheres, 

foi positivamente associada a ingestão de fibras, vitamina E, folato, cálcio e magnésio, e 

negativamente associada com gordura saturada (CAMOES & LOPES, 2007). De forma geral, 

indivíduos ativos tendem a consumir maior quantidade de micronutrientes do que os inativos 

(WILCOX et al., 2000; RINTALA et al., 2011).  
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4 JUSTIFICATIVA  

Diante do exposto, observa-se que a prevalência da prática de atividade física é baixa 

em vários países do mundo e as pesquisas nacionais indicaram prevalências em torno de 20% 

de indivíduos ativos fisicamente. De forma geral, as mulheres tendem a ser mais inativas que 

os homens no tempo destinado ao lazer além de haver diferenças na escolha das atividades 

praticadas. As mulheres tendem a escolher atividades individuais, como ginástica, dança e 

caminhada e por motivos estéticos ou de saúde ao passo que os homens praticam atividades 

coletivas e competitivas, como futebol e corrida. Essas diferenças podem ocorrer devido a 

representações que homens e mulheres possuem na sociedade, ou seja, o gênero parece ser um 

fator que influencia tanto na prática de AFL quanto nas suas escolhas. 

Aliado a isso, nota-se que grupos menos favorecidos, ou seja, de menor renda ou 

escolaridade tendem a ser mais inativos, pois se restringem a prática de AFL em lugares 

públicos, como ciclovias, academias ao ar livre, entre outros, além de possuírem uma 

alimentação pouco saudável, uma vez que alimentos como frutas, verduras e legumes são 

caros. Já os indivíduos de maior renda ou escolaridade são mais ativos, pois tendem a 

freqüentar regularmente serviços de saúde e possuem acesso a informações sobre os 

benefícios da AFL e alimentação saudável. Logo, as condições demográficas apresentam 

papel fundamental nesse contexto. 

 A prática de AFL por sua vez, estimularia outros hábitos de vida tidos como 

saudáveis, com a ingestão de alimentos saudáveis, manutenção do peso corporal e ausência do 

tabagismo. Estas questões influenciadas pelo gênero, ou seja, diferenças social e 

culturalmente construídas podem repercutir nas escolhas individuais, como no campo da 

prática de AFL quanto no campo de alimentação e nutrição.  

Nesse sentido, este trabalho pretende auxiliar no planejamento urbano no incentivo à 

prática de atividades físicas e esportivas em locais públicos, direcionadas a grupos 

específicos, como mulheres e indivíduos de menor renda e escolaridade. Os resultados 

referentes a identificação de padrões alimentares também pode ser útil nas intervenções 

destinadas a promover hábitos saudáveis, e suas associações com fatores sociais pode ser 

utilizada no planejamento de programas preventivos direcionados a grupos específicos da 

população. A longo prazo, tais intervenções teriam impacto nas prevalências de doenças não 

transmissíveis e conseqüentemente diminuindo custos nos serviços de saúde relativo a 

cirurgias, internações e procedimentos. 
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5 HIPÓTESE  

Com base no exposto, a hipótese deste trabalho é de que há diferenças na prevalência, 

na influencia dos fatores sócio-demográficos e nas escolhas de hábitos de saúde em relação a 

prática de AFL entre homens e mulheres. 

 

6 OBJETIVOS 

6.1 Objetivo geral 

Avaliar os fatores associados com a AFL entre gêneros em uma população de baixa 

renda.  

 

6.2 Objetivos específicos 

 Artigo 1: avaliar a prevalência e as atividades mais praticadas no tempo destinado ao lazer 

entre os gêneros bem como os principais motivos associados com AFL. 

 Artigo 2: analisar a associação entre variáveis sócio-demográficas e hábitos de vida com a 

inatividade física no tempo destinado ao lazer, entre gêneros, em uma população de baixa 

renda. 

 Artigo 3: utilizar a análise de gênero na análise sobre a associação do consumo alimentar 

com a prática de AFL.  
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7 MATERIAL E MÉTODOS 

7.1 Amostragem  

Os dados que possibilitaram o desenvolvimento deste trabalho baseiam-se no estudo 

“Avaliação do estado nutricional, hábitos alimentares e insegurança alimentar no município 

de Duque de Caxias, Rio de Janeiro: desenvolvimento de um instrumento simplificado para 

avaliação de consumo alimentar saudável", realizado no período de maio a dezembro de 2005. 

Esta foi realizada com financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico, a partir do Edital MCT/MESA/CNPq/CT-Agronegócio 01/2003 

(processo CNPq nº 503139/2003-3) (processo n
o
. 503139; 2003-3) e do Instituto Nacional de 

Câncer (Ministério da Saúde). 

Tratou-se de estudo transversal, de base populacional, realizado com a aplicação de 

entrevistas aos moradores do distrito de Campos Elíseos, do município de Duque de Caxias, 

região metropolitana do Rio de Janeiro, Brasil. Segundo o ranking do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), o Brasil ocupa a 70ª posição (IDH=0,80) e o município 

selecionado foi classificado pelo IDH Municipal (IDH-M) na posição 52 (IDH-M=0,75) no 

ranking dos municípios do estado Rio de Janeiro. Em 2010, a população de Duque de Caxias 

era de cerca de 855 mil habitantes, sendo 99,7% residente na área urbana. Foi considerado o 

sétimo município com maior índice de pobreza extrema (14,5%) no estado do Rio de Janeiro 

(ROCHA & ALBUQUERQUE, 2003), sendo o distrito Campos Elíseos um dos mais pobres 

do município (IBGE, 2010). 

Trata-se de amostra probabilística em conglomerados com três estágios de seleção: 

setor censitário, domicílio e indivíduos. Para determinar o tamanho da amostra, partiu-se da 

prevalência de 14,5% de pobreza extrema, de forma que uma amostra composta com 1.200 

domicílios asseguraria níveis de precisão iguais a 5%. No primeiro estágio, foram 

determinados por meio da seleção sistemática, 75 setores censitários dos 322 setores do 

referido distrito. No segundo estágio, foram selecionados sistematicamente 15 domicílios em 

cada um dos 75 setores, totalizando amostra com 1.125 domicílios. O terceiro estágio 

constituiu no sorteio dos indivíduos avaliados de acordo com os estratos etários em questão 

(crianças de seis a trinta meses, adolescentes e adultos).  Detalhes do processo amostral e 

desenho de estudo estão disponíveis em Salles-Costa et al (2008).  

Foram obtidas informações de 1.085 domicílios, totalizando perdas de 3,6% referentes 

a 29 domicílios (recusas, não localização do domicílio ou do chefe da família após três 
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visitas). Da população amostrada, composta por 1.275 adultos (idade entre 19 e 86 anos), 

foram excluídos 52 indivíduos devido a respostas inconsistentes ou incompletas (4,0%) e 110 

indivíduos por apresentaram um consumo calórico inferior a 500 kcal/dia e superior a 5000 

kcal/dia (8,6%), por serem considerados pouco plausíveis. Desta forma, a amostra final 

avaliada neste estudo foi de 1.113 indivíduos, totalizando perdas de 8%.  

A coleta de dados constou de visita domiciliar, com entrevista e realização de exame 

antropométrico. Todos os entrevistadores passaram por treinamento e os questionários 

utilizados passaram por um pré-teste e um estudo piloto no local onde se desenvolveu a 

pesquisa (SALLES-COSTA et al., 2008). Os questionários foram digitados por dois bolsistas, 

em dois momentos distintos (dupla digitação dos dados). 

No momento da entrevista, os participantes foram informados sobre todos os 

procedimentos realizados (entrevista e avaliação antropométrica), sendo apresentado o termo 

de consentimento para ser assinado, garantindo o anonimato dos resultados obtidos bem como 

a recusa da realização dos mesmos. O presente projeto foi aprovado pelo comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) (registro CEP/IMS n
o
 

02/2004). 

 

7.2 Variáveis de estudo 

Durante as visitas domiciliares foram aplicados o questionário com perguntas sobre a 

prática de AFL, informações sócio-demográfico, hábitos de vida e o questionário de 

freqüência semi-quantitativo e realizado exame antropométrico. 

 

a) Atividade física de lazer  

 A AFL foi definida como qualquer atividade física praticada para melhorar a saúde 

e/ou a condição física, ou realizada com o objetivo estético ou de lazer, nos três meses 

anteriores à aplicação do questionário (SALLES-COSTA et al., 2003), sendo avaliada por 

meio de duas perguntas: na primeira os indivíduos deveriam informar se praticavam ou não 

AFL; e na segunda, entre os indivíduos praticantes de AFL (resposta afirmativa na pergunta 

anterior) avaliou-se, qual (is) a(s) atividade(s) praticada(s) da relação indicada (bicicleta, 

musculação, corrida, futebol, hidroginástica, lutas, ginásticas, caminhada, handball, dança, 

esteira, vôlei, natação, basquete), considerando o tempo (minutos) e a freqüência (número de 

vezes na semana) despendidos. Para efeitos de análises foram considerados inativos 

fisicamente os indivíduos que responderam não praticar nenhum tipo de AFL e como ativos 

fisicamente aqueles que praticavam pelo menos uma AFL. 
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b) Consumo de alimentos 

O consumo alimentar da população foi estimado com a aplicação de QFCA semi-

quantitativo (Anexo 2), previamente validado por Sichieri et aI., 1994, em estudo realizado 

em uma amostra de 91 funcionários de uma universidade pública do Rio de Janeiro. A lista de 

alimentos do questionário em questão foi definida a partir dos alimentos mais consumidos 

pela população brasileira com base no Estudo Nacional de Despesa Familiar (ENDEF) 

realizado em 1974-1975, em uma amostra representativa da população, utilizando o método 

da pesagem de sete dias. Desta forma, foram identificados os alimentos mais consumidos pela 

população brasileira, e estes incluídos no questionário a ser validado, além de outros 

considerados importantes e mais recentemente incluídos na alimentação do brasileiro, como 

pizza, hambúrguer, bolachas e doces. No estudo de validação, o QFCA foi aplicado, com as 

porções e freqüências de consumo no mesmo dia em que se recordava o consumo nas 24 e 48 

horas precedentes e, após três dias, os participantes eram novamente entrevistados para outros 

dois recordatórios de 24 e 48 horas (SICHIERI, 1998).  

Após a validação, foram mantidos 80 itens alimentares e ao QFCA aplicado neste 

estudo foram acrescentados mais dois itens compondo, portanto, uma lista de 82 alimentos, 

suas respectivas quantidades em medidas caseiras (colheres de sopa, concha, pegador, 

unidade, pedaço, fatia, copo, xícara, posta, filé ou dose), de acordo com o alimento em 

questão e as respectivas opções de freqüência de consumo: (1) mais de três vezes por dia; (2) 

duas a três vezes por dia; (3) uma vez por dia; (4) cinco a seis vezes por semana; (5) duas a 

quatro vezes por semana; (6) uma vez por semana; (7) uma a três vezes por mês e (8) nunca 

ou quase nunca (SICHIERI, 1998). 

O banco de dados de consumo alimentar foi realizado através de leitura ótica dos 

QFCAs, gerando uma planilha com dados da freqüência e gramatura de cada alimento 

consumido. Foram atribuídos diferentes pesos para a estimativa da freqüência de consumo 

diária. O peso 1,0 foi atribuído ao consumo de uma vez por dia e foram considerados pesos 

proporcionais às demais repostas de freqüência (WILLETT, 1998; CADE et al., 2002). Desta 

maneira, a freqüência de consumo relatada para cada um dos itens alimentares incluídos no 

QFCA foi convertida em freqüência diária.  

A freqüência diária de consumo para refrigerantes foi categorizada em três categorias 

(inferior a 1 vez por dia, 1-2 vezes por dia, ≥ 3 vezes por dia) e de frutas, verduras, e legumes 

(FLV) em quatro (consumo inferior a 1 vez ao dia, 1-2 vezes por dia, 3-4 vezes por dia e ≥ 5 

vezes por dia). 



 

 

30 

Os 82 itens listados no QFCA foram agrupados em 16 grupos de alimentos (tabela 1), 

com base em suas características nutricionais e considerando a freqüência de consumo. 

Entretanto, alguns alimentos foram mantidos isolados, pois foi considerado inapropriado sua 

incorporação em um grupo alimentar (por exemplo, açúcar) ou por serem produtos de 

consumo freqüente na dieta regional (por exemplo, arroz, feijão). 

Os indivíduos que apresentaram dados de consumo de energia considerados pouco 

plausíveis, inferiores a 500 kcal/dia ou superiores a 5000 kcal/dia foram excluídos. 

 

c) Medidas antropométricas e estado nutricional  

O peso (kg) foi aferido uma vez em balança eletrônica com capacidade de até cento e 

cinqüenta quilos e variação de cem gramas. A estatura (cm) foi aferida duas vezes com 

antropômetro portátil (amplitude de duzentos centímetros e variação de 0,1 centímetros). Com 

base nas medidas antropométricas aferidas, estimou-se o índice de massa corporal (IMC) 

obtido pela divisão do peso pela estatura ao quadrado, sendo expresso em Kg/m
2
, 

classificando os adultos nas categorias de: baixo peso (IMC <18,5), eutrófico (≥18,5 IMC 

<25,0), sobrepeso (≥25,0 IMC <30,0) e obeso (IMC ≥ 30,0) (CDC, 2002).  

As medias do perímetro da cintura (PC) (cm) foram aferidas com o auxílio de fita 

métrica inextensível, com amplitude de cento e cinqüenta centímetros e variação de 0,1 

milímetros, de acordo com a padronização de Lohmam et al., 1998 . O PC, por sua vez, foi 

classificado de acordo com o risco para doenças cardiovasculares: baixo ou nenhum risco (PC 

< 80 cm para mulheres e < 94 cm para homens) e risco elevado ou muito elevado (PC ≥ 80 

cm para mulheres e ≥ 94 cm para homens) (CDC, 2002).  

 

d) Dados sócio-demográficos  

Para a avaliação das variáveis sócio-demográficas foi aplicado um questionário 

contendo informações do domicílio e características familiares, respondido pelo chefe da 

família ou pelo responsável que permanecia mais tempo em casa e cuidava da alimentação. 

Neste trabalho foram utilizadas às seguintes informações:  

 Gênero: categorizado em feminino e masculino 

 Renda familiar mensal per capita: total de rendimentos da família dividido pelo número 

de moradores que dependiam desta, expressa em reais e em tercis de renda;  

 Idade: coletada em anos. Categorizada em 19-29 anos; 30-49 anos, 50-60 anos e > 61 anos 
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 Escolaridade: foi questionada a ultima série e grau do indivíduo. A partir destas 

informações a escolaridade foi classificada em: analfabetos e ensino fundamental 

incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio e universitário. Além disso, 

também foi classificada em anos de estudo (menor igual a 10 anos e superior a 10 anos de 

estudo) 

 Situação conjugal: casado ou união estável ou solteiro/separado/viúvo 

 Cor da pele: categorizada em branca e preta & pardo;  

 Nível de insegurança alimentar: classificada de acordo com a Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar (EBIA) (PEREZ-ESCAMILLA et al., 2004) e avaliada nas 

categorias de segurança alimentar, insegurança leve e insegurança moderada e intensa  

 Hábito de fumar: não fumante ou fumante  

 Prática de atividades domésticas: tempo (em minutos) despendido em atividades como 

lavar roupa, passar, lavar louça e lavar carro  

 Cuidado de crianças: assistência (ou não) de crianças menores de três anos  

 Risco para compulsão: presença ou ausência  

 Realização de dietas: categorizada em sim ou não  

 Prática de alimentação saudável: categorizada em sim ou não 

 

e) Análise e elaboração do banco de dados  

As análises estatísticas foram baseadas no modelo teórico, das associações entre 

condições sócio-demográficas, hábitos de vida saudáveis e AFL entre gêneros, apresentado na 

figura 1. As análises foram divididas em possíveis publicações: 

Primeiro artigo: Para efeito de análise foram considerados inativos fisicamente os 

indivíduos que responderam não praticar nenhum tipo de AFL. Estimou-se a as proporções 

das variáveis entre adultos ativos e inativos fisicamente, de acordo com os gêneros, bem como 

as atividades físicas realizadas entre os indivíduos ativos, utilizando a razão de prevalência 

(RP) e seus respectivos intervalos de confiança ao nível de 95% (IC 95%), tendo as mulheres 

como categoria de referência.  

Adicionalmente, para avaliar a associação das variáveis sócio-demográficas e medidas 

antropométricas com AFL, entre homens e mulheres, foram utilizados modelos de regressão 

logística para obtenção dos valores de razões de chance (odds ratio – OR) e seus respectivos 

IC 95%, considerando AFL como variável dicotômica (ativos e inativos fisicamente) de 

desenlace, tendo os indivíduos inativos como categoria de referência. O modelo final foi 
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ajustado pelas variáveis que apresentaram o nível de significância inferior a 5% (p-

valor<0,05) na análise univariada.  

 Segundo artigo: Para avaliar a influência dos fatores associados à inatividade física de 

lazer foi utilizado como método de análise o modelo hierárquico. Para o primeiro nível do 

modelo, foram incluídas as variáveis sócio-demográficas e no segundo nível, as medidas 

antropométricas e de hábitos de vida (hábito de fumar,  cuidado de crianças, risco para 

compulsão, realização de dietas, prática de alimentação saudável). Foram estimadas as 

proporções, os intervalos de confiança a 95% (IC 95%) e p-valor das variáveis sócio-

demográficas e hábitos de vida entre homens e mulheres ativos e inativos fisicamente (foram 

considerados inativos fisicamente os indivíduos que responderam não praticar nenhum tipo de 

AFL), utilizando o teste qui-quadrado para comparação entre grupos. Adotou-se modelo 

hierárquico considerando dois níveis: 1º nível – variáveis sócio-demográficas, e 2º nível, 

variáveis relacionadas ao estilo de vida, tendo como desenlace a inatividade física. Por meio 

de regressão de Poisson, foram testados modelos univariados, para a obtenção da razão de 

prevalência (RP) e seus respectivos IC 95%. Variáveis com p-valor <0,20 foram incluídas na 

análise multivariada em cada nível hierárquico, ajustando os modelos em cada nível. Aquelas 

que se associaram significativamente ao nível de 5%, com o desfecho em questão 

constituíram o modelo hierárquico final (RP ajustada).  

Terceiro artigo: Estimaram-se a as proporções, os intervalos de confiança a 95% (IC 

95%) e p-valor das variáveis sócio-demográficas, antropométricas e estilo de vida entre 

homens e mulheres praticantes e não praticantes de AFL, utilizando o teste qui-quadrado (p-

valor < 0,05). Foram avaliadas as proporções das atividades físicas praticadas entre os 

indivíduos ativos no tempo de lazer e seus respectivos intervalos de confiança ao nível de 

95% (IC 95%). Além disso, foram avaliadas as médias de consumo diário (gramas) e 

intervalos de confiança (IC 95%) dos grupos de alimentos obtidos pelo QFCA, entre gêneros 

considerando como categoria de análise adultos praticantes e não praticantes de AFL, 

considerando o nível de significância de 95% (p-valor<0,05). 

 Todas as análises foram realizadas no programa STATA 9.2. Os procedimentos 

incorporaram fatores de expansão que consideram as perdas em relação ao total de domicílios 

estimados ponderados pela faixa de renda de cada setor, faixa etária estudada e o desenho por 

conglomerados. 
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Tabela 1: definição dos grupos de alimentos derivados do questionário de freqüência 

alimentar (QFCA) utilizados em análise fatorial aplicada em indivíduos adultos de Campos 

Elíseos – Duque de Caxias, RJ, 2010  

Grupos de alimentos Itens alimentares 

Amiláceos Pão, bolo, biscoito doce e salgado, macarrão, farinha, 

angu, batata, milho e inhame. 

Açúcar  Açúcar  

Arroz  Arroz. 

Feijão  Feijão.  

Carnes Bife, carne de porco, frango, hambúrguer, vísceras e 

lingüiça. 

Doces Sorvete, bala, achocolatado em pó, pudim, açúcar de 

mesa e chocolate em barra. 

Fruta Banana, mamão, maçã, melão, abacaxi, abacate, limão, 

manga, maracujá, uva, goiaba, pêra e laranja. 

Laticínios Leite, queijo, iogurte e requeijão. 

Legumes Beterraba, cenoura, abóbora, vagem, quiabo, chuchu, 

abobrinha, tomate, pimentão, ervilha e pepino. 

Gorduras  Maionese, bacon e manteiga. 

Ovos  Ovos. 

Peixes Peixes, peixes em conserva e camarão. 

Refrigerantes Refrigerantes. 

Salgados Batata chips, pipoca, pizza, salgado. 

Sucos  Sucos da fruta ou polpa. 

Verdura Alface, couve, repolho, chicória e couve-flor. 
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Figura 1: modelo teórico das associações entre condições demográficas, hábitos de vida 

saudáveis e atividade física de lazer entre gêneros. 
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Resumo  

Objetivos: Avaliar prevalência, atividades praticadas no tempo destinado ao lazer (AFL) e 

suas variáveis associadas, entre gêneros, em Duque de Caxias/Rio de Janeiro, Brasil. 

Material e métodos: Trata-se de um estudo transversal, de base populacional, composto por 

1246 adultos. Durante as visitas domiciliares, foram aplicados questionários avaliando a 

prática de AFL, fatores sócio-demográficos e medidas antropométricas. Resultados: A 

inatividade física foi elevada (70%) (p-valor <0,001) sendo os homens mais ativos (43,3%) 

que as mulheres (20%) (p-valor < 0,0001). Homens praticaram significativamente mais AFL 

competitivas e do universo masculino. Tomar conta de crianças foi um fator que aumentou a 

chance dos homens se engajarem em AFL (OR=2,75, p-valor=0,034), enquanto que entre as 

mulheres, aquelas que dispendiam menos tempo em atividades domésticas (OR=0,99, p-

valor=0,016), não fumavam (OR=2,63, p-valor=0,039) e que apresentavam maior acúmulo de 

gordura abdominal (OR=2,72, p-valor=0,023), tinham mais chance de praticarem AFL. 

Conclusão: Conclui-se que homens repetiram modelo de escolhas de AFL consideradas 

masculinas. Fatores sócio-demográficos e medidas antropométricas se associaram com AFL 

de forma diferente entre gêneros.  

 

Palavras-chaves: Atividade física de lazer, gênero, atividade física doméstica, obesidade 

abdominal, estudos populacionais.  
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Abstract  

Objectives: To evaluate prevalence and associated variables in leisure-time physical activity 

(LTPA), by gender, in Duque de Caxias/Rio de Janeiro, Brazil. Methods: This is a 

population-based cross-sectional study with 1,246 adults. During home visits, questionnaires 

were applied on LTPA, socio-demographic factors and anthropometric examinations were 

performed. Results: Physical inactivity was high (70%) (p-value <0.001) and men were more 

active (43.3%) than women (20%) (p-value <0.0001). Men practiced significantly more 

competitive and more masculinity LTPA. Taking  care of children was a factor that increased 

the likelihood of men engaging in LTPA (OR = 2.75, p-value = 0.034), whereas among 

women, those who spent less time on domestic activities (OR = 0.99, p-value = 0.016), did 

not smoke (OR = 2.63, p-value = 0.039) and had greater accumulation of abdominal fat (OR = 

2.72, p -value = 0.023), practiced LTPA. Conclusion: Men chose LTPA considered 

masculine. Socio-demographic and anthropometrics measures had differences associations 

between genders. 

 

Key words: leisure-time physical activity, gender, household activities, central obesity, cross-

sectional studies. 
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Introdução 

As alterações no estilo de vida, observadas nos últimos anos, desencadearam um 

aumento da inatividade física (TRINH et al., 2008), tornando-se um problema sério em vários 

lugares do mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto nos desenvolvidos 

(LANKENAU et al., 2004), mais comum em classes sociais com pessoas menos instruídas, 

vivendo abaixo da linha de pobreza e em famílias com menor rendimento (CRESPO et al., 

1999). 

Estudos internacionais (AKAMATSU et al., 2005; PITSAVOS et al., 2005; 

ALLENDER et al., 2008) e nacionais (GOMES et al., 2001; MONTEIRO et al., 2003; 

SALLES-COSTA, HEILBORN et al., 2003) revelam que a inatividade física é mais 

prevalente entre as mulheres quando comparado com os homens e aquelas que pertencem a 

grupos de menor status socioeconômico teriam maior probabilidade de não praticarem 

atividades físicas, devido a limitações a prática de exercícios em espaços públicos (PALMER 

& JAWORSKI, 2004). 

A fim de se entender porque as mulheres são mais inativas em relação aos homens, o 

conceito de gênero pode ser útil. Este termo, pertencente ao campo das ciências sociais, tem 

por objetivo estudar as construções sociais sobre os papéis atribuídos pelas sociedades aos 

homens e as mulheres, como eles se relacionam e suas relações de poder (SCOTT, 1990). 

E, quando avaliada por meio da dimensão de gênero, a prática de atividade física 

desde o seu processo histórico, tem refletido as mesmas construções sociais atribuídas a 

homens e mulheres. Às mulheres, devido ao seu papel reprodutor, consideradas como frágeis 

(11)
, as atividades físicas recomendadas por profissionais de saúde eram restritas àquelas que 

enaltecessem sua graça, suavidade e beleza, tais como a dança e a ginástica (ADELMAN, 

2003a)
)
. Já aos homens, que deveriam se opor a tudo que era feminino (SCOTT, 1990), as 

atividades consideradas pertinentes eram as de maior impacto, agressivas, e mais rudes e 

competitivas como as lutas, os jogos de combate e as competições em equipe (ADELMAN, 

2003a).  

Na verdade, este modelo, ainda possui um forte impacto nas escolhas de determinadas 

modalidades esportivas tanto pelos homens quanto pelas mulheres, que ao escolherem 

atividades que não são indicadas ao seu gênero, enfrentam um grande preconceito por parte da 

sociedade e pela própria família (ADELMAN, 2003a), o que pode influenciar nos modelos de 

incentivo a prática de exercícios físicos para a promoção da saúde e prevenção de doenças 

pelas instituições governamentais de saúde, principalmente no âmbito nacional. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência e as atividades 
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mais praticadas no tempo destinado ao lazer entre os gêneros bem como os principais motivos 

associados com a prática de atividade física de lazer (AFL) em uma população residente em 

Campos Elíseos, considerada uma das populações mais pobres do município de Duque de 

Caxias, área metropolitana do Rio de Janeiro, Brasil. 

 

Material e Métodos 

Amostragem 

Os dados que possibilitaram o desenvolvimento deste trabalho baseiam-se no estudo 

“Avaliação do estado nutricional, hábitos alimentares e insegurança alimentar no município 

de Duque de Caxias, Rio de Janeiro: desenvolvimento de um instrumento simplificado para 

avaliação de consumo alimentar saudável", realizado no período de maio a dezembro de 2005. 

Tratou-se de estudo transversal, de base populacional, realizado com a aplicação de 

entrevistas aos moradores do distrito de Campos Elíseos, pertencente ao município de Duque 

de Caxias, localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, Brasil. Segundo o ranking do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o Brasil ocupa a 70ª posição (IDH=0,80) (IDH, 

2006) e o município selecionado foi classificado pelo IDH Municipal (IDH-M) na posição 52 

(IDH-M=0,75) no ranking dos municípios do estado Rio de Janeiro (IDH-M, 2006). Em 2003, 

Duque de Caxias foi considerado o sétimo município com maior índice de pobreza extrema 

(14,5%) no estado do Rio de Janeiro (ROCHA & ALBUQUERQUE, 2003), sendo o distrito 

Campos Elíseos um dos mais pobres do município (IBGE, 2000). 

O estudo investigou uma amostra probabilística em conglomerados com três estágios 

de seleção: setor censitário, domicílio e indivíduos. Para determinar o tamanho da amostra, 

partiu-se da prevalência de 14,5% de pobreza extrema, de forma que uma amostra composta 

com 1.200 domicílios asseguraria níveis de precisão iguais a 5%. No primeiro estágio, foram 

determinados por meio da seleção sistemática, 75 setores censitários dos 322 setores do 

referido distrito; no segundo estágio, foram selecionados sistematicamente 15 domicílios em 

cada um dos 75 setores, totalizando amostra com 1.125 domicílios. O terceiro estágio 

constituiu no sorteio, sendo atribuído número um, para os domicílios que apresentavam pelo 

menos uma criança ou um adolescente, e dois para domicílios cuja composição familiar era de 

indivíduos adultos (idade igual ou superior a 19 anos). 

Com o objetivo de aumentar a representatividade da amostra e a precisão das 

estimativas, foi realizada antes da seleção dos setores, a classificação destes por renda média 

mensal do responsável pelo domicílio, o que corresponde a uma estratificação implícita dos 

setores por renda. Mais detalhes sobre este projeto encontram-se em Salles-Costa et al (2008).  
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Foram obtidas informações de 1.085 domicílios, totalizando perdas de 3,6% referentes 

a 29 domicílios (recusas, não localização do domicílio ou do chefe da família após três 

visitas). Da população amostrada, composta por 1275 adultos, 29 (2,2%) foram excluídos 

devido a respostas inconsistentes ou incompletas, de modo que a amostra final foi composta 

por 1246 adultos, sendo 59,5% mulheres e 40,5% homens.  

A coleta de dados constou de visita domiciliar, com entrevista e exame 

antropométrico. Todos os entrevistadores passaram por treinamento e os questionários 

utilizados passaram por um pré-teste e um estudo piloto no local onde se desenvolveu a 

pesquisa (SALLES-COSTA et al., 2008). Os questionários foram digitados por dois bolsistas, 

e com dupla digitação dos dados. 

No momento da entrevista, os participantes foram informados sobre todos os 

procedimentos realizados (entrevista e avaliação antropométrica), sendo apresentado o termo 

de consentimento para ser assinado, garantindo o anonimato dos resultados obtidos bem como 

a recusa da realização dos mesmos. O presente projeto foi aprovado pelo comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) (registro CEP/IMS n
o
 

02/2004). 

Variáveis de estudo 

AFL foi definida como qualquer atividade física praticada para melhorar a saúde e/ou 

a condição física, ou realizada com o objetivo estético ou de lazer, nos três meses anteriores à 

aplicação do questionário, como recomendado por Salles-Costa et al (2003b) (SALLES-

COSTA, WERNECK et al., 2003), sendo avaliada por meio de duas perguntas: na primeira os 

indivíduos deveriam informar se praticavam ou não AFL, e na segunda, entre os indivíduos 

praticantes de AFL (resposta afirmativa na pergunta anterior) avaliou-se, qual (is) a(s) 

atividade(s) praticada(s) da relação indicada (bicicleta, musculação, corrida, futebol, 

hidroginástica, lutas, ginásticas, caminhada, handball, dança, esteira, vôlei, natação, 

basquete). Para efeitos de análises foram considerados inativos fisicamente os indivíduos que 

responderam não praticar nenhum tipo de AFL e como ativos fisicamente aqueles que 

praticavam pelo menos uma AFL. 

Para a avaliação das variáveis sócio-demográficas foi aplicado um questionário 

contendo as seguintes informações: idade (anos); escolaridade (classificada em: analfabetos e 

ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio e universitário); 

renda familiar mensal per capita (total de rendimentos da família dividido pelo número de 

moradores que dependiam desta, expressa em reais e em tercis de renda (para este dado 

utilizou-se a resposta referida pelo chefe da família ou pelo responsável que permanecia mais 
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tempo em casa e cuidava da alimentação)); tempo (em minutos) dispendido em atividade 

doméstica (lavar roupa, passar, lavar louça e lavar carro); assistência (ou não) de crianças 

menores de três anos e hábito de fumar (não fumante e fumante). 

O exame antropométrico que incluiu a aferição do peso (kg), da estatura (cm) (duas 

aferições) e do perímetro da cintura (CC), em centímetros (duas aferições) de acordo com a 

padronização de Lohman (1988) (LOHMAN et al., 1988). O índice de massa corporal (IMC) 

foi obtido pela divisão do peso pela média das duas aferições da estatura, ao quadrado, sendo 

expresso em Kg/m
2
. Os indivíduos foram classificados de acordo com os seguintes pontos de 

corte: baixo peso (IMC < 18,5 Kg/m
2
), eutrófico (IMC entre 18,5 e 25 Kg/m

2
) sobrepeso 

(IMC entre 25 e 30 Kg/m
2
) e obeso (IMC >30 Kg/m

2
) (CDC, 2002). A CC (média das duas 

aferições) foi classificada em CC < 80 cm para mulheres e < 94 cm para homens ou CC ≥ 80 

cm para mulheres e ≥ 94 cm para homens, de acordo com o risco para doenças 

cardiovasculares, proposto pela CDC (2002).
               

Análise de dados 

Estimou-se a as proporções das variáveis entre adultos ativos e inativos fisicamente, 

de acordo com os gêneros, bem como as atividades físicas realizadas entre os indivíduos 

ativos, utilizando a razão de prevalência (RP) e seus respectivos intervalos de confiança ao 

nível de 95% (IC 95%), tendo as mulheres como categoria de referência.  

Adicionalmente, para avaliar a associação das variáveis sócio-demográficas e medidas 

antropométricas com AFL, entre homens e mulheres, foram utilizados modelos de regressão 

logística para obtenção dos valores de razões de chance (odds ratio – OR) e seus respectivos 

IC 95%, considerando AFL como variável dicotômica (ativos e inativos fisicamente) de 

desenlace, tendo os indivíduos inativos como categoria de referência. O modelo final foi 

ajustado pelas variáveis que apresentaram o nível de significância inferior a 5% (p-

valor<0,05) na análise univariada. 

Todos os procedimentos de análise incorporaram fatores de expansão calibrados. O 

banco de dados foi elaborado e digitado no programa CSPro 2.5 e a análise de dados realizada 

no programa Stata 11.0 (STATA, 2009).  

 

Resultados  

Nesta população, apenas 1/3 dos adultos praticaram algum tipo de AFL (29,6%, p-

valor <0,001) e os homens se revelaram, significativamente, mais ativos (43,3%) do que as 

mulheres (20%) (p-valor < 0,0001) de modo que, a cada dois homens, apenas uma mulher 

praticou algum tipo de AF no tempo destinado ao lazer (RP=1,9, IC 95% 1,6-2,2). Observou-
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se que as atividades mais referidas entre os homens foram o futebol, a corrida, a musculação e 

a prática de bicicleta (p-valor <0,05); entre as mulheres, a caminhada, seguida da prática de 

bicicleta e da ginástica foram as atividades mais referidas, apesar da ausência de diferença 

significativa em relação à RP quando comparadas com os homens (tabela 1). 

Quanto a associação entre os fatores sócio-demográficos e medidas antropométricas 

(tabelas 2 e 3) observou-se que, entre os homens, apenas a variável referente ao cuidado de 

crianças com idade inferior a três anos permaneceu positivamente associada com a maior 

chance de prática de AFL, enquanto que aqueles com sobrepeso tinham menor chance de 

praticarem AFL. Entre as mulheres, aquelas que dispendiam menos tempo em atividades 

domésticas, que não fumavam e que apresentavam maior acúmulo de gordura abdominal 

(aferida pela CC) tinham, por sua vez, maior chance de serem mais ativas fisicamente no 

tempo destinado ao lazer. 

 

Discussão 

Poucos são os trabalhos de base populacional com informações sobre atividade física 

existentes no Brasil. O único inquérito nacional disponível até o presente momento com essas 

informações consiste na Pesquisa sobre Padrões de Vida (PPV), realizada nas regiões 

Nordeste e Sudeste (MONTEIRO et al., 2003). Neste trabalho, constatou-se que apenas 13% 

dos indivíduos adultos praticavam pelo menos 30 minutos de atividade física de lazer pelo 

menos uma vez por semana. No estudo realizado por Gomes et al (2001), em uma amostra 

representativa do município do Rio de Janeiro, as autoras observaram que 59,8% dos homens 

e 77,8% das mulheres referiram não realizar AFL (GOMES et al., 2001).  

Apesar da diferença na prevalência de AFL entre homens e mulheres, no Brasil, são 

poucos trabalhos que integram o conceito de gênero, como destacado por Salles-Costa et al. 

(2003a) (SALLES-COSTA, HEILBORN et al., 2003). Neste estudo, os autores destacaram 

que além dos resultados revelarem a prevalência elevada de inatividade física entre mulheres, 

estas referiam maior chance de se engajarem em atividades individuais, que requeriam do 

corpo menos força física, como a dança, ginástica, caminhada e hidroginástica, enquanto que 

os homens referiram a prática de atividades físicas coletivas e de caráter competitivo, como 

futebol, corrida, musculação, lutas, bicicleta e natação. No presente trabalho, se por um lado 

as escolhas esportivas entre os homens ativos fisicamente, quanto à prática de AFL, 

reproduziram o modelo de “escolhas masculinas”, como pode ser observado na tabela 1, entre 

as mulheres não foi possível identificar um padrão considerado feminino, sugerindo que 

outros fatores interferiram nas escolhas da AFL neste grupo.  
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Uma hipótese para o padrão observado quanto às escolhas esportivas entre gêneros 

seria a condição sócio-econômica desfavorável da população estudada. Campos Elíseos, local 

da pesquisa, é um exemplo de uma população marcada por indicadores sociais desfavoráveis, 

como pode ser verificado no estudo de Salles-Costa et al (2008) (SALLES-COSTA et al., 

2008) que descreveu que apenas 26,8% das famílias referiram renda per capita acima de um 

salário-mínimo, correspondente a 115 dólares na época da coleta de dados (ano de 2005). A 

segunda hipótese se refere a baixa disponibilidade e a distância das áreas destinadas a prática 

de exercícios físicos em Campos Elíseos, contribuindo para dificuldades de locomoção, dado 

a proximidade com áreas de tráfico de drogas e de avenidas de grande movimento de 

automóveis. Os tipos de áreas para a prática de exercícios seria o terceiro ponto a ser 

destacado, uma vez que se trata de quadras ou campos de futebol, incentivando a prática de 

atividades consideradas masculinas em nossa sociedade, tornando as mulheres ainda mais 

vulneráveis a inatividade física, uma vez que a alternativa seria a prática de exercícios em 

academias ou clubes (praticamente inexistentes na região) que aliado ao alto valor das 

passagens,  comprometeria a sua fonte de renda. 

Aliado a estes fatores, a dupla jornada de trabalho (trabalhar fora e atividades 

domésticas), como observado no modelo ajustado (tabela 3), corroborado pelos trabalhos de 

Eyler et al (1998) (EYLER et al., 1998)
 
e Almeida (2007) (ALMEIDA, 2007), contribuíram 

para a inatividade física entre as mulheres uma vez que o tempo disponível para que elas 

pudessem praticar algum tipo de AFL era mínimo. Por se tratar de uma população de baixa 

renda, esta situação merece ser ressaltada, pois, se mulheres de maior nível socioeconômico 

podem delegar seus afazeres domésticos a empregadas, bem como ter acesso a 

eletrodomésticos que reduzem a carga de trabalho no lar, o contrário, as mulheres de menor 

poder aquisitivo (EYLER et al., 1998), como as mulheres que residem na população de 

estudo, tendem a acumular fatores que contribuem para a inatividade física.  

Quanto as variáveis antropométricas e sócio-demográficas analisadas neste trabalho, 

as associações encontradas com a inatividade física diferiram entre gêneros. Entre as medidas 

antropométricas avaliadas, o sobrepeso foi um fator associado a menor prática de exercícios 

entre os homens, fato também observado no estudo realizado com adultos entre 20 e 59 anos 

de idade, em Santa Catarina, região Sul do Brasil (BARETTA et al., 2007). Por sua vez, 

mulheres que não fumavam e com maior CC, a associação com AFL foi positiva, 

corroborando os resultados observados nos estudos de Pitsavos (2005b)
 4

 e Dias-da-Costa 

(2005) (DIAS-DA-COSTA et al., 2005).  

A associação entre CC e prática de AFL observada no modelo final merece ser 
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destacada no presente trabalho. Considerando o trabalho de Pinheiro et al. (2002) (PINHEIRO 

et al., 2002), que utilizou os dados do Programa Nacional de Amostra domiciliar (PNAD) de 

1998, os resultados observados revelaram diferença significativa entre os gêneros quanto a 

procura por serviços de saúde, de modo que as mulheres tenderam a maior procura por 

serviços preventivos, em oposição aos homens que, por sua vez, procuraram os mesmos por 

motivo de doença. Desta forma, os resultados encontrados no presente trabalho corroboram 

para hipótese de que as mulheres por buscarem mais os serviços de saúde, tendem a receber 

informações acerca dos riscos do acúmulo de gordura na região abdominal, e com isto, se 

engajariam mais na prática de alguma AFL, visando reverter este processo.  

No presente estudo, não houve associação entre as mulheres ativas ou inativas 

fisicamente quanto ao cuidado de crianças, apesar desta variável ser descrita na literatura 

como um fator a mais na rotina da mulher (EYLER et al., 1998; ALMEIDA, 2007), 

reduzindo o tempo destinado ao seu lazer. Uma possível explicação para este resultado seria a 

proporção elevada de mulheres com crianças, uma vez que 99,2% das mulheres avaliadas 

apresentavam pelo menos uma criança menor de três anos.  

Apesar do percentual baixo de perdas do estudo (3,6%), uma possível limitação do 

presente trabalho se refere a menor proporção de homens avaliados, quando comparados com 

o total de mulheres, decorrente às perdas diferenciais na amostra de adultos selecionados 

durante a coleta de dados. Para tentar entender este fato, deve ser acrescentado que na 

primeira visita no domicílio, o entrevistador ordenava a relação dos indivíduos de cada 

família sendo o adulto considerado como chefe da família, classificado automaticamente com 

o 1º número de ordem, seguido do cônjuge (2º número de ordem) e das demais pessoas da 

família, em ordem decrescente em relação à idade (Exemplo: número de ordem 3, número de 

ordem 4 e etc.). Caso o adulto selecionado estivesse ausente após três visitas ao domicílio 

selecionado, o entrevistador realizava sua substituição pelo segundo adulto indicado pelo 

número de ordem no registro de controle de substitutos fornecido pelo supervisor de campo. 

Desta forma, durante os meses de coleta de dados, observou-se que os homens se ausentavam 

mais dos domicílios, mesmo após as visitas previamente agendadas, levando a substituição 

destes por outro adulto obedecendo ao número de ordem aleatoriamente gerado com base na 

etapa e rastreamento dos domicílios, como detalhado por Salles-Costa et al. (2008), e que na 

sua maioria das vezes era uma mulher. 

Uma possibilidade para justificar este fato seria que homens de populações de baixa 

renda, como os de Campos Elíseos, se ausentam mais dos seus lares devido a sua ocupação 

laboral, do que as mulheres (LAVINAS, 2001), ocasionado perdas durante as entrevistas 
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domiciliares. E os homens que permanecem em casa devido ao desemprego ou trabalho 

informal temporário, tenderiam a auxiliar nas atividades domésticas principalmente saindo de 

casa para passear com as crianças (ULYSSES, 2006), contribuindo para a maior chance de 

praticarem algum tipo de atividade física tais como o futebol e a bicicleta.  

Outra limitação se refere ao questionário de atividade física, pois até o momento não 

existe no Brasil nenhum questionário de atividade física que seja validado.  O trabalho de 

Salles-Costa et al (2003b) (SALLES-COSTA, WERNECK et al., 2003), no qual este trabalho 

se baseou para a quantificação da AFL, obteve níveis de confiabilidade variando de discreta a 

moderada, semelhantes àqueles obtidos em estudos internacionais, como os de Booth et al 

(1996) (BOOTH et al., 1996)
 
e Philippaerts e Lefevre (1998) (PHILIPPAERTS & LEFEVRE, 

1998), sendo então possível afirmar, que o questionário utilizado neste estudo apresentou 

bons níveis de reprodutibilidade. 

Concluindo, este trabalho revelou que apenas os homens repetiram o modelo de 

escolhas de atividades físicas consideradas masculinas, tendo preferência por AFL coletivas 

e/ou competitivas. As condições sociais desfavoráveis podem ter sido um importante fator que 

limitou a prática de AFL entre as mulheres, devido a existência de poucos espaços públicos 

para a prática de exercícios, limitados a quadras e/ou campos de futebol, que incentivam um 

“modelo masculino” para prática esportiva.  

Os resultados aqui apresentados corroboram com a importância do planejamento 

urbano no incentivo à prática de atividades físicas e esportivas em locais públicos, respeitando 

as diferenças entre homens e mulheres quanto suas escolhas e preferências e reforçando a 

importância de políticas públicas voltadas para a promoção de atividade física que incorporem 

o conceito de gênero no planejamento de suas ações, aliadas as desigualdades sociais da 

população brasileira.  
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Tabela 1: Razão de Prevalência e seus respectivos intervalos de confiança (IC 95%) entre 

modalidades esportivas praticadas no tempo destinado ao lazer de acordo com o gênero 

(mulheres como categoria de referência). Campos Elíseos/Duque de Caxias - RJ, 2005. 

Atividade física 

de lazer 

Homens  

(N=419) 

%
1
 (n) 

Mulheres 

(N=827) 

%
1
 (n) 

Razão Prevalência 

(IC 95%) 

Indivíduos Ativos fisicamente
2
 43,3 (183) 20,0 (186) 1,9 (1,6-2,2) 

Modalidades esportivas 

praticadas 

   

Futebol 21,6 (87) 0,6(5) 35,0 (14,3-85,5) 

Corrida 3,3 (13) 0,3 (3) 8,7 (2,5-30,5) 

Vôlei 0,9 (4) 0,2 (2) 4,0 (0,7-21,8) 

Musculação 4,7 (19) 1,2 (10) 3,8 (1,7-8,1) 

Bicicleta 16,9 (71) 5,1 (43) 3,2 (2,2-4,6) 

Basquete 0,2 (1) 0,1 (1) 2,0 (0,1-32,0) 

Dança 0,2 (1) 0,2 (2) 1,0 (0,9-11,0) 

Caminhada 14,4 (58) 14,8 (120) 0,9 (0,7-1,2) 

Hidroginástica 0,4 (2) 0,6 (5) 0,7 (0,1-4,0) 

Ginástica 2,1 (9) 4,1 (34) 0,5 (0,2-1,0) 

Natação 0,4 (2) 0,0 (0) ---- 

Esteira 0,0 (0) 0,2 (2) ---- 

Lutas 0,9 (4) 0,0 (0) ---- 

Handball 0,0 (0) 0,1 (1) ---- 

Observação: 1- Proporções corrigidas pelo desenho da amostra (fator de expansão); 2- 

Considerou-se a prática de qualquer atividade física praticada para melhorar a saúde e/ou a 

condição física, ou realizada com o objetivo estético ou de lazer, nos três meses anteriores à 

aplicação do questionário. 
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Tabela 2: Razão de chances (OR) e seus respectivos intervalos de confiança (IC95%) 

referente à prática de AFL, entre os gêneros, considerando os indivíduos inativos como 

categoria de referência (modelo univariado). Campos Elíseos/Duque de Caxias - RJ, 2005.  

Variáveis 

Sócio-demográficas 

Homens Mulheres 

OR IC 95% OR IC 95% 

Idade (anos)
1
 0,97 0,96-0,99 1,00 0,98-1,01 

Escolaridade
 

Analfabetos e Ensino Fundamental 

incompleto 

Ensino fundamental completo  

Ensino médio completo e Universitário 

 

1,00 

1,58 

1,12 

 

- 

0,84-3,00 

0,56-2,24 

 

1,00 

1,65 

2,46 

 

- 

0,84-3,22 

1,40-4,32 

Tercil de renda
 

1º tercil (até 107,14 reais) 

2º tercil (R$ 107,15-225,00) 

3º tercil (acima de R$ 225,01) 

 

1,00 

0,63 

0,72 

 

- 

0,20-2,02 

0,25-2,05 

 

1,00 

1,60 

2,86 

 

- 

0,75-3,39 

1,39-5,92 

Situação conjugal
 

Casado 

Solteiro 

Separado/viúvo/desquitado 

 

1,00 

1,64 

1,20 

 

- 

0,80-3,36 

0,45-3,22 

 

1,00 

1,56 

0,79 

 

- 

0,85-2,87 

0,41-1,54 

Atividade doméstica (minutos/dia)
2
 0,98 0,96-1,00 0,99 0,98-0,99 

Cuidar de crianças 

Não  

Sim  

 

1,00 

2,62 

 

- 

1,16-5,90 

 

1,00 

1,14 

 

- 

0,60-2,15 

Fumo
 

Sim  

Não 

 

1,00 

0,62 

 

- 

0,32-1,21 

 

1,00 

3,31 

 

- 

1,63-6,71 

IMC (kg/m
2
)
3
 

Baixo-peso 

Eutrófico 

Sobrepeso 

Obesidade  

 

0,82 

1,00 

0,49 

0,47 

 

0,14-4,62 

- 

0,27-0,87 

0,19-1,14 

 

0,17 

1,00 

1,11 

1,13 

 

0,04-0,66 

- 

0,64-1,93 

0,59-2,13 

Perímetro da cintura
3 

< 80 cm (mulheres) e <94 cm (homens) 

≥ 80 cm (mulheres) e ≥ 94 cm (homens) 

 

1,00 

0,52 

 

- 

0,26-1,04 

 

1,00 

1,79 

 

- 

1,10-2,92 

Observações: 1- Variável contínua; 2-Tempo gasto em atividade doméstica do lar (lavar 

roupa, passar, lavar louça e lavar carro), avaliada como variável contínua; 3- Critério de 

classificação de acordo com CDC (2002) (20). 
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Tabela 3: Razão de chances (OR) e seus respectivos intervalos de confiança (IC95%) 

referente a prática de atividade física de lazer entre os gêneros, considerando os indivíduos 

inativos como categoria de referência (modelo ajustado). Campos Elíseos/Duque de Caxias - 

RJ, 2005.  

Variáveis 

Sócio-demográficas 

Homens Mulheres 

OR IC 95% OR IC 95% 

Idade (anos)
1
 0,98 0,96-1,00 - - 

Escolaridade
 

Analfabetos e Ensino Fundamental 

incompleto  

Ensino fundamental completo  

Ensino médio e Universitário 

- -  

1,00 

1,48 

1,97 

 

- 

0,65-3,37 

0,99-3,89 

Tercil de renda
 

1º tercil (até 107,14 reais) 

2º tercil (R$ 107,15-225,00) 

3º tercil (acima de R$ 225,01) 

- -  

1,00 

1,12 

1,49 

 

- 

0,47-2,67 

0,59-3,74 

Atividade doméstica (minutos/dia)
2
 - - 0,99 0,98-0,99 

Cuidar de crianças 

Não  

Sim  

 

1,00 

2,75 

 

- 

1,08-6,97 

- - 

Fumo
 

Sim  

Não 

- -  

1,00 

2,63 

 

- 

1,05-6,57 

IMC (kg/m
2
)
3
 

Baixo-peso 

Eutrófico 

Sobrepeso 

Obesidade  

 

0,90 

1,00 

0,45 

0,39 

 

0,13-5,91 

- 

0,27-0,78 

0,14-1,07 

 

0,21 

1,00 

0,69 

0,71 

 

0,04-1,07 

- 

0,32-1,51 

0,27-1,84 

Perímetro da cintura
3 

< 80 cm (mulheres) e <94 cm (homens) 

≥ 80 cm (mulheres) e ≥ 94 cm (homens) 

- -  

1,00 

2,72 

 

- 

1,15-6,43 

Observações: 1- Variável contínua; 2-Tempo gasto em atividade doméstica do lar (lavar 

roupa, passar, lavar louça e lavar carro), avaliada como variável contínua; 3- Critério de 

classificação de acordo com CDC (2002) (20). 
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8.2 MANUSCRITO 2   

 

 

Inatividade física, fatores demográficos e hábitos de vida entre gêneros 

 

Physical inactivity, demographic factors and lifestyle habits between genders 

 

 

 

Inatividade física e hábitos de vida 

 

Physical inactivity and lifestyle 
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Resumo:  

Objetivos: Analisar a associação entre variáveis sócio-demográficas e hábitos de vida com 

inatividade física de lazer (IFL), entre gêneros, em população de baixa renda. Material e 

métodos: Estudo transversal, de base populacional, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro 

(2005). A coleta de dados constou de visita domiciliar e amostra de 1.113 adultos. Foram 

avaliados dados sobre atividade física de lazer (AFL), informações sócio-demográficas, 

hábitos de vida (informações referentes ao hábito de fumar, consumo alimentar de 

refrigerantes e de frutas, verduras, e legumes (FLV)) e medidas antropométricas. Na análise 

de dados foi utilizado o modelo hierárquico, utilizando a regressão de Poisson e a IFL 

(considerados inativos fisicamente os indivíduos que responderam não praticar nenhum tipo 

de AFL) como desfecho. O primeiro nível do modelo considerou variáveis sócio-

demográficas e o segundo, estado nutricional (índice de massa corporal (IMC) em kg/m
2
 

(baixo peso <18,5; eutrófico ≥18,5 e <25,0; sobrepeso ≥25,0 e <30,0; e obeso ≥ 30,0), hábitos 

de vida e consumo alimentar. Resultados: A prevalência de IFL foi de 58,4% (IC 95%: 50,7-

65,7) para os homens, e 79,1% (IC 95%: 73,6-83,7) para as mulheres. No modelo final, entre 

os homens a IFL foi associada com excesso de peso (sobrepeso: RP=1,50, obesidade: RP=1,5, 

p-valor=0,004) e cor de pele (pretos/pardos: RP=0,71, p-valor=0,003). Entre mulheres, a IFL 

foi associada com escolaridade (RP=1,15, p-valor=0,019), perímetro de cintura (RP=0,87, p-

valor=0,042), hábito de fumar (RP=1,17, p-valor=0,003) e maior ingestão de refrigerantes 

(RP=1,22, p-valor=0,015). Conclusão: Fatores que influenciaram a IFL variaram com o 

gênero, sendo as mulheres mais inativas, com estilos de vida não saudáveis. 

 

Palavras-chaves: atividade física, gênero, estilo de vida. 
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Abstract:  

Objectives: To evaluate the association between demographic and lifestyle habits with 

leisure-time physical inactivity (LTPI), between gender in low-income population. Methods: 

Cross-sectional, population-based study, in Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brazil (2005). 

Data collection consisted of home visits and sample of 1,113 adults. Data on leisure-time 

physical activity (LTPA), socio-demographic information, lifestyle habits (information related 

to smoking, food intake (consumption of soft drinks and fruits vegetables (FV) 

anthropometric examinations were evaluated. For analysis it was used the hierarchical model 

with Poisson regression model and LTPI (practicing less than 30 minutes of daily LTPA) as 

the outcome. The first level of the model it was considered socio-demographic variables and 

on the second, nutritional status (body mass index (BMI) in kg/m2 (underweight <18.5, 

normal weight ≥ 18.5 and <25.0, overweight ≥ 25.0 and <30.0, and obese ≥ 30.0), lifestyle 

habits and food intake. Results: The prevalence of physical inactivity was 79.12% (95% CI 

73.65-83.70) for men and 58.44% (95% CI 50.71-65.78) for women. In the final model, 

among men the IFL was associated with excess weight (overweight: PR =1.50, obesity: 

PR=1.51, p-value=0.004) and skin color (black/brown: PR=0,71, p-value=0.003). Among 

women, the IFL was associated with education (PR=1.15, p-value=0.019), waist 

circumference (PR=0.87, p-value=0.042), smoking (PR=1.17, p-value=0.003) and higher 

intake of soft drinks (PR=1.22, p-value=0.015).Conclusions: Factors related with physical 

inactivity were different among gender and women were more inactive with unhealthy 

lifestyles. 

 

Key words:  physical activity, gender, lifestyle. 
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Introdução 

Nas últimas décadas o Brasil vem sofrendo intenso processo de urbanização, com 

grande mobilização de nossa população para os grandes centros urbanos. De acordo com os 

últimos Censos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2000, 81% 

dos brasileiros viviam em áreas urbanas, e atualmente os resultados indicam que esta 

proporção é de que 84% da população (IBGE, 2010). 

As conseqüências dessa transformação na vida contemporânea se expressam, entre 

outras formas, nos padrões de comportamento e qualidade de vida da população, modificando 

o perfil das doenças e agravos à saúde, principalmente no aumento das doenças crônicas não 

transmissíveis (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). Nesse sentido, a construção de Políticas 

Públicas de Promoção da Saúde ganhou força incentivando, entre outros aspectos, 

modificações na qualidade de vida, como a promoção da atividade física em locais públicos 

(MALTA et al., 2009). 

Para populações de baixa renda que residem à margem dos centros urbanos esta tarefa 

se torna um desafio, dado a influência das desigualdades sociais no estilo de vida destes 

segmentos. Para exemplificar, estudos revelam que a prática de atividades físicas em países 

desenvolvidos e emergentes é influenciada negativamente pela baixa renda (AZEVEDO et al., 

2007) e menor escolaridade (MESEGUER et al., 2009).  

Além dos fatores demográficos, estudos publicados nos últimos cinco anos sugerem 

que fatores relacionados ao estilo de vida como o hábito de fumar (OLINTO et al., 2010) e a 

realização de dietas saudáveis (RINTALA et al., 2011), influenciam indiretamente no 

engajamento em atividades físicas no tempo destinado ao lazer (SODERGREN et al., 2012). 

As pesquisas revelam que grupos de menor renda possuem menos chance de praticarem 

atividade física em clubes ou academias, ficando restrita a prática em lugares públicos 

(SALVADOR et al., 2009), como também tendem ao consumo de menor variedade de 

alimentos principalmente em relação a ingestão de frutas, verduras e legumes em função do 

preço elevado destes alimentos (HOMENKO et al., 2010).  

Outro ponto a ser destacado se refere às diferenças de gênero no engajamento de 

atividades físicas de lazer, uma vez que os homens tendem a praticarem mais atividades 

físicas do que entre mulheres (NOGUEIRA et al., 2009). Para explicar essas diferenças, os 

autores têm evidenciado que as distintas atribuições nas responsabilidades familiares, bem 

como na função ocupacional desempenhada por homens e mulheres (SANTOS et al., 2008), 

além da existência de diferentes padrões sociais e culturais na adesão à prática de esporte 
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(AZEVEDO et al., 2007) podem ser fatores que explicam o menor engajamento das mulheres 

nas atividades físicas no tempo destinado ao lazer. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é analisar a associação entre variáveis 

sócio-demográficas e hábitos de vida com a inatividade física no tempo destinado ao lazer, 

entre gêneros, em uma população de baixa renda. 

 

Material e Métodos 

Amostragem 

Os dados que possibilitaram o desenvolvimento deste trabalho baseiam-se no estudo 

“Avaliação do estado nutricional, hábitos alimentares e insegurança alimentar no município 

de Duque de Caxias, Rio de Janeiro: desenvolvimento de um instrumento simplificado para 

avaliação de consumo alimentar saudável", realizado no período de maio a dezembro de 2005. 

Esta foi realizada com financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico, a partir do Edital MCT/MESA/CNPq/CT-Agronegócio 01/2003 

(processo CNPq nº 503139/2003-3) (processo n
o
. 503139; 2003-3) e do Instituto Nacional de 

Câncer (Ministério da Saúde). 

Tratou-se de estudo transversal, de base populacional, realizado com a aplicação de 

entrevistas aos moradores do distrito de Campos Elíseos, do município de Duque de Caxias, 

região metropolitana do Rio de Janeiro, Brasil. Segundo o ranking do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), o Brasil ocupa a 70ª posição (IDH=0,80) e o município 

selecionado foi classificado pelo IDH Municipal (IDH-M) na posição 52 (IDH-M=0,75) no 

ranking dos municípios do estado Rio de Janeiro (IDH, 2006). Em 2010, a população de 

Duque de Caxias era de cerca de 855 mil habitantes, sendo 99,7% residente na área urbana. 

Foi considerado o sétimo município com maior índice de pobreza extrema (14,5%) no estado 

do Rio de Janeiro (ROCHA & ALBUQUERQUE, 2003), sendo o distrito Campos Elíseos um 

dos mais pobres do município (IBGE, 2010). 

Trata-se de amostra probabilística em conglomerados com três estágios de seleção: 

setor censitário, domicílio e indivíduos. Para determinar o tamanho da amostra, partiu-se da 

prevalência de 14,5% de pobreza extrema, de forma que uma amostra composta com 1.200 

domicílios asseguraria níveis de precisão iguais a 5%. No primeiro estágio, foram 

determinados por meio da seleção sistemática, 75 setores censitários dos 322 setores do 

referido distrito. No segundo estágio, foram selecionados sistematicamente 15 domicílios em 

cada um dos 75 setores, totalizando amostra com 1.125 domicílios. O terceiro estágio 
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constituiu no sorteio dos indivíduos avaliados de acordo com os estratos etários em questão 

(crianças de seis a trinta meses, adolescentes e adultos).  Detalhes do processo amostral e 

desenho de estudo estão disponíveis em Salles-Costa et al (2008).  

Foram obtidas informações de 1.085 domicílios, totalizando perdas de 3,6% referentes 

a 29 domicílios (recusas, não localização do domicílio ou do chefe da família após três 

visitas). Da população amostrada, composta por 1.275 adultos (idade entre 19 e 60 anos), 

foram excluídos 52 indivíduos devido a respostas inconsistentes ou incompletas (4,0%) e 110 

indivíduos por apresentaram um consumo calórico inferior a 500 kcal/dia e superior a 5000 

kcal/dia (8,6%), por serem considerados pouco plausíveis. Desta forma, a amostra final 

avaliada neste estudo foi de 1.113 indivíduos, totalizando perdas de 8%.  

A coleta de dados constou de visita domiciliar, com entrevista e realização de exame 

antropométrico. Todos os entrevistadores passaram por treinamento e os questionários 

utilizados passaram por um pré-teste e um estudo piloto no local onde se desenvolveu a 

pesquisa (SALLES-COSTA et al., 2008). Os questionários foram digitados por dois bolsistas, 

em dois momentos distintos (dupla digitação dos dados). 

No momento da entrevista, os participantes foram informados sobre todos os 

procedimentos realizados (entrevista e avaliação antropométrica), sendo apresentado o termo 

de consentimento para ser assinado, garantindo o anonimato dos resultados obtidos bem como 

a recusa da realização dos mesmos. O presente projeto foi aprovado pelo comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) (registro CEP/IMS n
o
 

02/2004). 

 

Variáveis de estudo 

Durante as visitas domiciliares foram aplicados o questionário com perguntas sobre a 

prática de atividade física de lazer (AFL), informações sócio-demográfico e de hábitos de 

vida e realizado exame antropométrico. 

A AFL foi definida como qualquer atividade física praticada para melhorar a saúde 

e/ou a condição física, ou realizada com o objetivo estético ou de lazer, nos três meses 

anteriores à aplicação do questionário (SALLES-COSTA et al., 2003). As AFL avaliadas 

foram: bicicleta, musculação, corrida, futebol, hidroginástica, lutas, ginásticas, caminhada, 

handball, dança, esteira, vôlei, natação, basquete, considerando o tempo (minutos) e a 

freqüência (n
o
 de vezes na semana) despendidos. Para efeito de análise foram considerados 

inativos fisicamente os indivíduos que responderam não praticar nenhum tipo de AFL. 
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Para avaliar a influência dos fatores associados à inatividade física de lazer foi 

utilizado como método de análise o modelo hierárquico. Para o primeiro nível do modelo, 

foram incluídas as variáveis sócio-demográficas e no segundo nível, as medidas 

antropométricas e de hábitos de vida. 

As análises consideraram como variáveis sócio-demográficas as informações sobre o 

sexo (feminino/masculino), a idade (19-29; 30-49, 50-60 e > 61 anos), a escolaridade (menor 

igual a 10 anos e superior a 10 anos de estudo); renda familiar mensal per capita (total de 

rendimentos da família dividido pelo número de moradores que dependiam desta, 

categorizada em tercis), situação conjugal (casado ou união estável ou solteiro/separado), a 

cor da pele (categorizada em branca e preta/parda); o nível de insegurança alimentar das 

famílias estimada pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (PEREZ-ESCAMILLA et 

al., 2004) e avaliada nas categorias de segurança alimentar, insegurança leve e insegurança 

moderada e intensa. 

Em relação às variáveis de segundo nível, para avaliar os hábitos de vida foram 

utilizadas as informações referentes ao hábito de fumar (não fumante ou fumante), a prática 

de atividades domésticas (tempo (em minutos) despendido em atividades como lavar roupa, 

passar, lavar louça e lavar carro), o cuidar de crianças (assistência (ou não) de crianças 

menores de três anos); o risco para compulsão (presença ou ausência); a realização de dietas 

(categorizada em sim ou não) e a prática de alimentação saudável (categorizada em sim ou 

não). 

Também foi estimado o consumo alimentar avaliado por meio do questionário de 

freqüência semi-quantitativo (QFCA). A freqüência de consumo relatada para frutas e 

refrigerantes foi convertida em freqüência diária, considerando nas análises o consumo de 

refrigerantes em três categorias (inferior a 1 vez por dia, 1-2 vezes por dia, ≥ 3 vezes por dia) 

e de frutas, verduras, e legumes (FLV) (consumo inferior a 1 vez ao dia, 1-2 vezes por dia, 3-

4 vezes por dia e ≥ 5 vezes por dia). 

Para avaliação do estado nutricional foram empregados o IMC (índice de massa 

corporal) e PC (perímetro de cintura). O peso (kg) foi aferido uma vez em balança eletrônica 

com capacidade de até cento e cinqüenta quilos e variação de cem gramas. A estatura (cm) foi 

aferida duas vezes com antropômetro portátil (amplitude de duzentos centímetros e variação 

de 0,1 centímetros). As medias do perímetro da cintura (PC) (cm) foram aferidas com o 

auxílio de fita métrica inextensível, com amplitude de cento e cinqüenta centímetros e 

variação de 0,1 milímetros, de acordo com a padronização de Lohmam et al., 1998. Com base 

nas medidas antropométricas aferidas, estimou-se o IMC obtido pela divisão do peso pela 
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estatura ao quadrado, sendo expresso em Kg/m
2
, classificando os adultos nas categorias de: 

baixo peso (IMC <18,5), eutrófico (≥18,5 IMC <25,0), sobrepeso (≥25,0 IMC <30,0) e obeso 

(IMC ≥ 30,0) (CDC, 2002). O PC, por sua vez, foi classificado de acordo com o risco para 

doenças cardiovasculares: baixo ou nenhum risco (PC < 80 cm para mulheres e < 94 cm para 

homens) e risco elevado ou muito elevado (PC ≥ 80 cm para mulheres e ≥ 94 cm para 

homens) (CDC, 2002).   

 

Análise de dados  

Foram estimadas as proporções, os intervalos de confiança a 95% (IC 95%) e p-valor 

das variáveis sócio-demográficas e hábitos de vida entre homens e mulheres ativos e inativos 

fisicamente, utilizando o teste qui-quadrado para comparação entre grupos. Adotou-se modelo 

hierárquico considerando dois níveis: 1º nível – variáveis sócio-demográficas, e 2º nível, 

variáveis relacionadas ao estilo de vida, tendo como desenlace a inatividade física. Por meio 

de regressão de Poisson, foram testados modelos univariados, para a obtenção da razão de 

prevalência (RP) e seus respectivos IC 95%. Variáveis com p-valor <0,20 foram incluídas na 

análise multivariada em cada nível hierárquico, ajustando os modelos em cada nível. Aquelas 

que se associaram significativamente ao nível de 5%, com o desfecho em questão 

constituíram o modelo hierárquico final (RP ajustada). O banco de dados foi elaborado e 

digitado no programa CSPro 2.5 e a análise de dados realizada no programa Stata 11 

(STATA, 2009). Todos os procedimentos de análise incorporaram fatores de expansão 

calibrados. 

 

Resultados 

Dos 1.113 participantes, 70,8% relataram inatividade física no lazer, sendo maior entre 

as mulheres. A prevalência de inatividade física no lazer foi de 79,1% (IC 95%: 73,6-83,7) 

para as mulheres, e 58,4% (IC 95%: 50,7-65,7) para os homens. 

Na tabela 1, estão descritas as prevalências de inatividade física conforme 

características demográficas, hábitos de vida e antropometria entre homens e mulheres. 

Observou-se proporção significativamente maior de homens inativos na faixa entre 30 e 49 

anos de idade (homens 45,3%; mulheres 42,1%), com escolaridade superior a 10 anos de 

estudo (homens 53,0%; mulheres 35,3%), que não cuidavam de crianças (homens 95,8%; 

mulheres 82,0%). Entre as mulheres inativas observaram-se proporções significativamente 

maiores de inatividade física entre aquelas com maior perímetro de cintura (homens 27,5%; 

mulheres 48,2%), com obesidade (homens 12,8%; mulheres 21,3%), que referiram episódios 
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de compulsão alimentar (homens 4,1%; mulheres 9,2%), que realizavam dietas (homens 

6,4%; mulheres 15,9%) e que consumiam até cinco porções ao dia de FLV (homens 74,0%; 

mulheres 78,6%). 

As análises ajustadas do primeiro nível do modelo hierárquico para os homens 

mantiveram as associações de menor prevalência de inatividade física no lazer com a cor de 

pele preta e parda. Análises ajustadas no segundo nível confirmaram a associação entre maior 

prevalência de inatividade física e excesso de peso. O ajuste também resultou em perda de 

significância estatística das associações entre inatividade no lazer e perímetro de cintura 

(Tabela 2). 

Entre as mulheres, as análises ajustadas do primeiro nível do modelo hierárquico 

mantiveram as associações de maior prevalência de inatividade física com menor 

escolaridade. Análises ajustadas do segundo nível, controladas pela escolaridade, 

confirmaram as associações entre maior prevalência de inatividade física no lazer e hábito de 

fumar e maior consumo de refrigerantes. Também foram observadas menores prevalências de 

inatividade com maior perímetro de cintura. O ajuste resultou em perda de significância 

estatística da associação entre inatividade no lazer e realização de dieta (Tabela 3).  

 

Discussão  

Neste trabalho identificaram-se diferenças quanto à inatividade física entre homens e 

mulheres. Os homens pretos e pardos eram menos inativos ao passo que aqueles com excesso 

de peso praticavam menos atividade física. Por outro lado, verificou-se que as mulheres que 

possuíam estilos de vida não saudáveis, ou seja, que eram fumantes e que possuíam maior 

ingestão de refrigerantes, eram mais inativas fisicamente. Nesse sentido, esses resultados 

corroboram com os resultados de que, além dos indicadores sócio-demográficos (AZEVEDO 

et al., 2007; OLINTO et al., 2010), os fatores relacionados ao estilo de vida podem ajudar a 

elucidar tais questões (RINTALA et al., 2011). 

A relação inversa entre tabagismo e atividade física em adultos é bem documentada 

possuindo uma associação mais forte nos homens (STEPTOE et al., 1997; CHARILAOU et 

al., 2009). Em contraste, o trabalho de Kaczynski et al (2008) observou associações mais 

evidentes entre fumo a inatividade física entre as mulheres, como verificado neste estudo. Isso 

pode ser explicado pelo fato de que adultos sedentários, principalmente as mulheres, podem 

começar ou continuar a fumar como uma estratégia de controle de peso (KUJALA et al., 

2007; GONSETH et al., 2012). Esse comportamento estaria relacionado as preocupações 

estéticas e dietéticas do universo feminino em busca de um modelo de corpo magro, bem 
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definido e delineado, difundidos pela mídia, passa a superar os cuidados com a saúde 

(MALYSSE, 2002; DEL PRIORE & AMANTINO, 2011). Segundo Del Priori (2011) a 

sociedade de consumo leva os indivíduos a encarar a ditadura da beleza, da magreza e da 

saúde como se fosse algo da ordem de uma escolha pessoal.  

Os achados do presente estudo confirmam os dados de outras pesquisas, em que a 

prevalência de inatividade física no lazer foi associada a um padrão alimentar menos 

saudável, especialmente entre as mulheres (CAMOES & LOPES, 2007). Estudos tem 

sugerido que a presença de hábitos alimentares mais saudáveis, é mais frequente entre 

praticantes de atividades físicas, como uma forma de manter uma alimentação adequada, 

expressa pelo maior consumo de vegetais e frutas e menor de refrigerantes (MUMMERY et 

al., 2007; RINTALA et al., 2011).  

Somado às dificuldades na prática de atividades físicas no tempo de lazer, a 

precariedade ao acesso a uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras e legumes e 

pobre em refrigerantes como preconizado pela Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(2012) deve ser ressaltada. Indivíduos de menor renda vivem em condições de saúde, de 

habitação e de alimentação comprometidas devido o comprometimento da renda para manter 

uma alimentação saudável e de qualidade, capaz de suprir as carências energéticas requeridas 

pelas atividades diárias (CANESQUI & GARCIA, 2005). Esse fato foi observado entre as 

mulheres mais pobres deste estudo, uma vez que, além de serem inativas, também possuíam 

uma alimentação inadequada.  

Estas questões são importantes para o desenvolvimento de programas de intervenção 

que enfatizam a prática de atividade física e de estilo de vida saudáveis (ARAO et al., 2007). 

O desenvolvimento de políticas públicas que considerem fatores de risco modificáveis, como 

o tabagismo, inatividade física e alimentação inadequada, podem ser utéis para o controle das 

doenças crônicas não transmissíveis, que atualmente representa um problema de saúde 

pública (YUSUF & PITT, 2002).  

Ao avaliar a Estratégia Global para Alimentação, Atividade Física e Saúde 

implementada em 2004 pela OMS (WAXMAN, 2005) observamos as recomendações de que 

os indivíduos se envolvam em níveis adequados de atividade física e que esse comportamento 

seja mantido regularmente na maioria dos ciclos de vida. No documento final da Política 

Nacional de Promoção a Saúde recomenda-se que os indivíduos devem praticar pelo menos 

30 minutos de atividade física diariamente, aproveitando os espaços domésticos e públicos 

próximos a sua casa para movimentar-se (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Cabe então 

salientar que, em ambos os casos, o tema não aborda a questão da ausência de espaços físicos 
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para a prática esportiva e diferenças de gênero, fato que pode contribuir para uma maior 

prevalência de inatividade física entre as mulheres. 

Nessa ótica, quando avaliamos os espaços públicos para prática de exercícios no nosso 

país, a presença de campos de futebol ou quadras são as ferramentas públicas mais freqüentes 

para a prática de exercícios físicos. Essa disposição enfatiza a prática de esportes coletivos e 

de atividades tipicamente masculinas, ficando as mulheres excluídas desses locais 

(TEIXEIRA & MOORE, 2008). Poucos são os lugares que dispõem de espaços para 

caminhadas ou a execução de ginástica, exercícios preferencialmente escolhidos pelas 

mulheres (SA SILVA et al., 2011). Para as mulheres que pertencem a um segmento social 

menos favorecido, sem condições financeiras que possibilite as práticas de atividades físicas 

em clubes ou academias, as chances de se engajarem em atividades esportivas no tempo 

destinado ao lazer são ainda menores (SALVADOR et al., 2009). Assim, as barreiras 

socialmente dispostas tendem a interferir negativamente no engajamento de práticas 

esportivas, principalmente quando olhamos para segmentos sociais menos favorecidos 

(GELLER et al., 2012), como a população de Duque de Caxias avaliada no presente trabalho. 

Segundo Teixeira & Moore (2008) as comunidades de baixa renda enfrentam 

dificuldades relacionadas à falta estrutura e apoio para o esporte, assim como carência de 

infra-estrutura material básica, ausências de políticas governamentais e descontinuidade das 

poucas políticas públicas existentes quando ocorrem mudanças de governo. Esta autora 

destaca também que os locais que oferecem oportunidades de prática esportiva são distantes 

dos locais de moradia da população com menos recursos e que estes indivíduos não 

conseguem bancar os custos dos deslocamentos, além das dificuldades decorrentes das 

condições precárias de segurança. 

Uma das limitações deste trabalho se refere à menor proporção de homens avaliados, 

quando comparados com o total de mulheres, decorrente das perdas diferenciais na amostra de 

adultos selecionados durante a coleta de dados. Durante a coleta de dados, observou-se que os 

homens se ausentavam mais dos domicílios, mesmo após três visitas previamente agendadas.  

Outra limitação se refere à natureza transversal das análises, já que não se pode inferir 

causalidade dos resultados (causalidade reversa) já que exposição e desfecho foram coletados 

simultaneamente e freqüentemente não se sabe qual deles precedeu o outro (MEDRONHO et 

al., 2008). 
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Conclusão:  

  Neste trabalho observou-se que os fatores associados com a inatividade física 

diferiram entre homens e mulheres. Estas possuíam estilos de vida não saudáveis, ou seja, eram 

fumantes, ingeriam menos frutas, verduras, legumes e consumiam mais refrigerantes além de 

serem mais inativas no lazer. 

Estes resultados são importantes para o desenvolvimento de programas de intervenção 

que enfatizam a prática de atividade física, assim como, para o desenvolvimento de estilo de 

vida mais saudáveis respeitando às distinções de gênero, além das desigualdades sociais. A 

longo prazo, tais intervenções teriam impacto nas prevalências de doenças não transmissíveis 

e conseqüentemente diminuindo custos nos serviços de saúde relativo a cirurgias, internações 

e procedimentos. 
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Tabela 1: Características sócio-demográficas, hábitos de vida e variáveis antropométricas e atividade física, por sexo, residentes em Campos 

Elíseos – Duque de Caxias – Rio de Janeiro, 2010. 

Variáveis  

Ativos Inativos 

Homens 

(n=156) 
Mulheres 

(n=172) 
 Homens 

(n=213) 
Mulheres 

(n=572) 
 

 % IC 95% % IC 95% p-valor % IC 95% % IC 95% p-valor 

Fatores sócio-demográficos           

Idade (anos)     0,513     0,026 

19-29 24,6 16,1-35,8 25,8 18,3-35,0  24,4 17,3-33,2 26,0 20,3-32,6  

30-49 54,4 42,8-65,6 44,1 33,4-55,3  45,3 36,0-54,9 42,1 36,1-48,3  

50-60 13,6 8,8-20,4 18,5 11,3-28,6  12,3 7,9-18,6 21,5 16,5-27,7  

>61 7,1 2,2-20,9 11,5 6,5-19,4  17,8 12,3-25,2 10,2 6,9-14,7  

Escolaridade (anos)     0,559     0,001 

≤ 10 anos 44,0 34,5-54,1 48,0 37,8-58,3  46,9 36,8-57,3 64,7 58,5-70,4  

> 10 anos 55,9 45,8-65,5 52,0 41,6-62,1  53,0 42,6-63,1 35,2 29,5-41,4  

Cor de pele     <0,001     0,434 

Branca 18,3 12,0-26,9 39,4 29,4-50,5  35,6 26,2-46,2 31,4 25,7-37,8  

Preto & pardo 81,7 73,1-88,0 60,5 49,4-70,6  64,4 53,7-73,7 68,5 62,2-74,2  

Situação conjugal     0,405     0,120 

Casado 69,3 58,4-78,5 64,6 54,7-73,4  75,6 66,3-83,0 67,8 61,2-73,8  

Solteiro ou separado 30,6 21,4-41,5 35,3 26,5-45,2  24,3 16,9-33,6 32,1 26,1-38,7  

Renda (em tercis de Reais)     0,967     0,094 

≤ R$ 112,50 18,9 10,7-31,2 20,3 10,0-36,8  20,7 14,4-28,9 30,2 24,1-37,1  

> R$112,50 e < R$250,00 39,4 27,5-52,7 39,2 28,0-51,7  42,1 34,0-50,6 36,8 30,6-43,6  

≥ R$ 250,00 41,5 29,1-55,1 40,3 29,4-52,4  37,1 29,6-45,2 32,8 25,4-41,3  

Insegurança alimentar
1
     0,029     0,081 

Segurança alimentar 58,2 45,9-69,5 47,4 35,3-59,8  52,2 44,2-60,0 42,4 36,2-48,9  

Insegurança alimentar leve 27,7 17,9-40,1 22,7 14,8-33,1  27,1 20,4-34,9 33,5 27,4-40,2  

Insegurança alimentar moderada 

e intensa 
14,0 9,1-20,8 29,8 19,0-43,4  20,6 14,1-29,2 24,0 18,5-30,6  
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Variáveis  

Ativos Inativos 

Homens 

(n=156) 
Mulheres 

(n=172) 
 Homens 

(n=213) 
Mulheres 

(n=572) 
 

 % IC 95% % IC 95% p-valor % IC 95% % IC 95% p-valor 

Estado nutricional           

Perímetro da cintura (cm)     <0,001     0,000 

< 80cm para mulheres 

<94com para homens 
84,6 75,0-91,0 37,7 26,5-50,4  72,5 62,5-80,6 51,8 45,1-58,3  

≥80cm para mulheres 

≥ 94 cm para homens 
15,3 8,9-24,9 62,2 49,5-73,4  27,5 19,4-37,4 48,2 41,6-54,8  

IMC (kg/m
2
)     0,004     0,045 

Baixo peso 1,6 0,4-5,9 0,4 0,1-2,0  1,4 0,3-6,8 4,4 2,3-8,2  

Eutrófico 60,2 50,6-69,1 41,8 31,2-53,3  39,6 31,5-48,4 42,0 35,9-48,3  

Sobrepeso 31,6 23,4-41,0 34,3 24,1-46,1  45,9 37,3-54,7 32,1 27,0-37,8  

Obesidade 6,4 2,8-14,0 23,3 15,0-34,4  12,8 7,0-22,3 21,3 16,9-26,4  

Hábitos de vida           

Fumo     <0,001     0,447 

Sim 24,3 14,1-38,4 5,8 2,9-11,1  16,9 10,7-25,6 19,7 15,0-25,2  

Não 75,6 61,5-85,8 94,1 88,8-97,0  83,1 74,3-89,2 80,3 74,7-84,9  

Risco para compulsão 

alimentar 
    0,008     0,041 

Não 95,6 90,2-98,1 84,3 73,8-91,1  95,8 92,1-97,8 90,8 86,0-94,0  

Sim 4,3 1,8-9,7 15,6 8,8-26,1  4,1 2,1-7,8 9,2 5,9-13,9  

Cuidar de crianças     0,003     <0,001 

Não 92,8 87,5-95,9 80,1 69,2-87,7  95,8 92,4-97,7 82,0 76,9-86,2  

Sim 7,2 4,0-12,4 19,8 12,2-30,7  4,1 2,2-7,5 17,9 13,7-23,0  

Alimentação saudável 
2
     0,192     0,186 

Sim 85,3 75,6-91,5 76,6 66,3-84,6  78,3 69,5-85,0 72,2 65,2-78,3  

Não 14,7 8,4-24,4 23,3 15,3-33,6  21,7 14,9-30,4 27,7 21,68-34,7  

Realização de dieta     0,003     0,012 

Sim 11,5 6,6-19,4 29,7 21,3-39,8  6,4 3,1-12,7 15,9 12,0-20,8  

Não 88,4 80,5-93,4 70,2 60,1-78,6  93,5 87,2-96,8 84,0 79,1-87,9  
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Variáveis  

Ativos Inativos 

Homens 

(n=156) 
Mulheres 

(n=172) 
 Homens 

(n=213) 
Mulheres 

(n=572) 
 

 % IC 95% % IC 95% p-valor % IC 95% % IC 95% p-valor 

Consumo FLV (freqüência 

diária)
3
 

    0,258     0,029 

<1 1,2 0,2-5,7 2,6 0,3-16,9  0,5 0,1-2,4 0,0 0,2-0,2  

1-2 4,6 1,4-14,1 1,5 0,5-4,5  4,7 2,2-9,3 8,1 4,9-2,2  

3-4 19,9 12,0-31,2 14,2 7,4-24,3  20,5 13,1-30,8 13,0 9,8-17,2  

>5 74,1 62,5-83,0 81,6 70,6-89,0  74,0 62,9-82,7 78,6 72,5-83,7  

Consumo de refrigerantes 

(freqüência diária)
3
 

    <0,001     0,259 

<1 68,1 57,9-76,8 90,8 84,8-94,6  79,3 70,8-85,8 85,6 80,5-89,6  

1-2 29,3 20,5-39,9 8,8 5,0-14,9  16,7 11,1-24,3 11,7 8,0-16,8  

>3 2,5 0,8-7,4 0,3 0,1-1,2  3,9 1,6-8,8 2,5 1,2-5,0  

 Legenda: 

1.Avaliada pela EBIA (PEREZ-ESCAMILLA et al., 2004) 

2.Avaliada por meio de questionário, categorizada em sim ou não  

3.Estimado por meio do questionário de freqüência semi-quantitativo e convertido em freqüência diária 
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Tabela 2: Razão de prevalência (RP) e intervalos de confiança (IC95%) da associação entre 

fatores sócio-demográficos, hábitos de vida e variáveis antropométricas e inatividade física 

entre homens residentes em Campos Elíseos – Duque de Caxias – Rio de Janeiro, 2010.  

Variáveis de estudo 

Análise  

univariada 

RP           IC 95%      p-valor 

Análise  

ajustada 

RP           IC 95%         p-valor 

1º nível       

Idade (anos)   0,137   0,202 

19-29 1,00   1,00   

30-49 0,92 0,69-1,23  1,00 0,75-1,34  

50-60 0,96 0,68-1,35  0,96 0,68-1,35  

>61 1,33 0,91-1,94  1,35 0,88-2,07  

Escolaridade (anos)   0,665    

≤ 10 anos 1,05 0,83-1,31     

> 10 anos 1,00      

Cor de pele   0,002   0,003 
Branca 1,00   1,00   

Preto & pardo 0,71 0,58-0,87  0,71 0,58-0,88  

Situação conjugal   0,259    

Casado 1,14 0,87-1,50 0,309    

Solteiro ou separado 1,00      

Renda (em tercis de Reais)   0,597    

≤ R$ 112,50 1,08 0,76-1,56     

> R$112,50 e < R$250,00 1,07 0,81-1,43     

≥ R$ 250,00 1,00      

Insegurança alimentar
1
   0,227    

Segurança alimentar 1,00      

Insegurança alimentar leve 1,03 0,79-1,35     

Insegurança alimentar moderada e 

intensa 
1,20 0,92-1,58     

Cuidar de crianças   0,151   0,222 

Não 1,00   1,00   

Sim 0,74 0,49-1,11  0,78 0,52-1,16  

2º nível       

Perímetro da cintura (cm)   0,050   0,946 

<94 1,00   1,00   

≥ 94  1,29 1,00-1,67  1,04 0,75-1,45  

IMC (kg/m
2
)   <0,001   0,005 

Baixo peso 1,16 0,50-2,68  1,06 0,43-2,62  

Eutrófico 1,00   1,00   

Sobrepeso 1,52 1,21-1,92  1,49 1,17-1,89  

Obesidade 1,55 1,10-2,19  1,47 0,94-2,28  

Fumo   0,317    

Sim 0,80 0,51-1,24     

Não 1,00      

Risco para compulsão alimentar   0,887    

Não 1,00      

Sim 1,03 0,68-1,55     
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Variáveis de estudo 

Análise  

univariada 

RP           IC 95%      p-valor 

Análise  

ajustada 

RP           IC 95%         p-valor 

Alimentação saudável   0,175   0,284 

Sim 1,00   1,00   

Não 1,20 0,91-1,57  1,17 0,93-1,46  

Realização de dieta   0,269    

Sim 1,00      

Não 1,34 0,79-2,26     

Consumo FLV (freqüência diária)   0,991    

<1 0,46 0,06-3,21     

1-2 1,08 0,72-1,61     

3-4 1,01 0,71-1,44     

>5 1,00      

Consumo de refrigerantes 

(freqüência diária) 
  0,133   0,161 

<1 1,00   1,00   

1-2 0,69 0,49-0,99  0,71 0,51-0,99  

>3 1,03 0,62-1,70  1,25 0,74-2,11  

Legenda: 

1.Avaliada pela EBIA (PEREZ-ESCAMILLA et al., 2004) 

2.Avaliada por meio de questionário, categorizada em sim ou não  

3.Estimado por meio do questionário de freqüência semi-quantitativo e convertido em 

freqüência diária 



 

 

71 

Tabela 3: Razão de prevalência (RP) e intervalos de confiança (IC95%) da associação entre 

fatores sócio-demográficos, hábitos de vida e variáveis antropométricas e a inatividade física 

entre mulheres residentes em Campos Elíseos – Duque de Caxias – Rio de Janeiro, 2010.  

Variáveis de estudo 

Análise 

Univariada 

RP          IC95%         p-valor 

Análise  

Ajustada 

RP        IC95%      p-valor 

1º nível       

Idade (anos)   0,979    

19-29 1,00      

30-49 0,98 0,86-1,12     

50-60 1,02 0,88-1,20     

>61 0,97 0,80-1,17     

Escolaridade (anos)   0,008   0,019 

≤ 10 anos 1,16 1,04-1,30  1,15 1,02-1,29  

> 10 anos 1,00   1,00   

Cor de pele   0,203    

Branca 1,00      

Preto & pardo 1,07 0,95-1,21     

Situação conjugal   0,561    

Casado 1,03 0,92-1,14     

Solteiro ou separado 1,00      

Renda (em tercis de Reais)   0,182   0,277 

≤ R$ 112,50 1,12 0,94-1,33  1,10 0,92-1,31  

> R$112,50 e < R$250,00 1,03 0,89-1,19  1,02 0,88-1,19  

≥ R$ 250,00 1,00   1,00   

Insegurança alimentar
1
   0,951    

Segurança alimentar 1,00      

Insegurança alimentar leve 1,09 0,98-1,22     

Insegurança alimentar moderada e 

intensa 
0,97 0,82-1,15     

Cuidar de crianças   0,774    

Não 1,00      

Sim 0,97 0,84-1,13     

2º nível       

Perímetro da cintura (cm)   0,009   0,042 

< 80  1,00   1,00   

≥80 0,85 0,75-0,95  0,87 0,77-0,99  

IMC (kg/m
2
)   0,309    

Baixo peso 1,20 1,06-1,35     

Eutrófico 1,00      

Sobrepeso 0,97 0,85-1,10     

Obesidade 0,93 0,80-1,07     

Fumo   0,001   0,003 

Sim 1,19 1,07-1,31  1,17 1,06-1,30  

Não 1,00   1,00   

Risco para compulsão alimentar   0,209    

Não 1,00      

Sim 0,86 0,68-1,08     
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Variáveis de estudo 

Análise 

Univariada 

RP          IC95%         p-valor 

Análise  

Ajustada 

RP        IC95%      p-valor 

Alimentação saudável   0,627    

Sim 1,00      

Não 1,03 0,91-1,16     

Realização de dieta   0,014   0,086 

Sim 1,00   1,00   

Não 1,24 1,04-1,49  1,17 0,97-1,40  

Consumo FLV (freqüência diária)   0,673    

<1 0,15 0,01-1,16     

1-2 1,19 1,09-1,32     

3-4 0,97 0,84-1,13     

>5 1,00      

Consumo de refrigerantes 

(freqüência diária) 
  0,004   0,015 

<1 1,00   1,00   

1-2 1,10 0,97-1,25  1,10 0,96-1,25  

>3 1,26 1,12-1,41  1,22 1,09-1,36  

Legenda: 

1. Avaliada pela EBIA (PEREZ-ESCAMILLA et al., 2004) 

2. Avaliada por meio de questionário, categorizada em sim ou não  

3. Estimado por meio do questionário de freqüência semi-quantitativo e convertido em 

freqüência diária 

 

 

 



 

 

73 

8.3  MANUSCRITO 3  

 

 

Gênero, consumo alimentar e atividade física de lazer 

 

Gender, food consumption and leisure time physical activity 
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Resumo:  

Objetivos: ampliar a discussão dos dados relativos à associação entre consumo alimentar e 

atividade física de lazer, incorporando o “gênero” como categoria analítica. Material e 

métodos: estudo transversal, de base populacional, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro 

(2005). A coleta de dados constou de visita domiciliar e amostra de 1.113 adultos. Foram 

aplicados questionários de AFL, demográfico, de hábitos de vida e questionário de freqüência 

semi-quantitativo (QFCA) e realizado exame antropométrico. Estimaram-se as proporções, os 

intervalos de confiança a 95% (IC 95%) e p-valor das variáveis sócio-demográficas (idade, 

escolaridade, cor de pele, renda, insegurança alimentar), antropométricas (perímetro de 

cintura, IMC) e estilo de vida (fumo, cuidado de crianças, realização de dieta) entre homens e 

mulheres ativos e inativos, utilizando o teste qui-quadrado. Foram realizadas as proporções 

das AFL praticadas entre os indivíduos ativos e IC 95%. Foram realizadas as médias (µ) de 

consumo diário (gramas) e IC 95% dos grupos alimentares entre homens e mulheres ativos e 

inativos. Resultados: as mulheres tendem a ser mais inativas, e quando praticam atividade 

física, buscam as atividades individuais e tidas como “femininas” (ginástica e caminhada). Os 

homens realizam preferencialmente atividades coletivas (futebol) e/ou tidas como 

“masculinas”, como corrida e lutas. As mulheres ativas possuem uma alimentação mais 

saudável, com menor consumo de refrigerantes e açúcar, e maior consumo de frutas em 

relação às mulheres inativas. Conclusão: observa-se que há a diferenciação de gênero que se 

expressa tanto na prática de AFL quanto no consumo alimentar. Isto sugere a necessidade de 

se incorporar o conceito de gênero no desenvolvimento de políticas públicas relacionadas 

tanto a prática de atividade física quanto de alimentação. 

 

 

Palavras-chaves: atividade física de lazer, gênero, hábitos de vida, consumo alimentar 
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Abstract: 

Objectives: broaden the discussion of data on the association between dietary intake and 

physical activity for leisure, incorporating the "gender" as an analytical category. Methods: 

cross-sectional population-based study in Duque de Caxias, Rio de Janeiro (2005). Data 

collection consisted of home visits and sample of 1,113 adults. Questionnaires were used for 

leisure time physical activity (LTPA), demographic, lifestyle and food frequency questionnaire 

semi-quantitative (FFQ) and carried out anthropometric examination. We estimated the 

proportions, the confidence intervals at 95% (95% CI) and p-value of socio-demographic 

variables (age, education, skin color, income, food insecurity), anthropometric (waist 

circumference, BMI) and lifestyle (smoking, child care, dieting) among men and women active 

and inactive, using the chi-square test. Were made the proportions and 95% CI of LTPA 

practiced, among active individuals. Were performed mean (μ) of daily intake (grams) and 95% 

CI of the food groups for men and women active and inactive.Results: women tend to be more 

inactive, and when physically active, seek individual activities and perceived as "feminine" 

(gym and walking). Men perform preferably collective activities (football) and / or perceived as 

"masculine" as race and struggles. Active women have a healthier diet, with lower consumption 

of soft drinks and sugar, and higher consumption of fruits compared to inactive women. 

Conclusion: it was observed that there is a gender difference is expressed both in LTPA as in 

food consumption. This suggests the need to incorporate the concept of gender in the 

development of public policies related to both physical activity and food. 

 

Key-words: leisure-time physical activity, gender, health styles, food consumption 
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Introdução: 

O termo “gênero” tem sido utilizado no contexto dos estudos feministas com o 

objetivo de enfatizar o caráter social das relações entre sexos, contrapondo-se a uma premissa 

baseada no determinismo biológico (SCOTT, 1990). Os estudos de gênero apontam para a 

existência de diferenças social e culturalmente construídas entre o masculino e o feminino, 

que repercutem nas escolhas individuais (FLAX, 1992; ROCHA, 1995). Estudos mostram que 

tanto no campo da alimentação e nutrição quanto no campo da atividade física é possível 

utilizar o gênero como uma categoria de análise. 

No Brasil, desde a introdução das primeiras políticas voltadas para a prática de 

exercícios físicos e o esporte, em meados dos anos 1850, o gênero aparece como um indicador 

de diferenciação “naturalizada”. A primeira lei sobre a educação física determina a sua prática 

obrigatória como uma nova disciplina nos colégios do município da Corte com o objetivo de 

combater o ócio, pois o mesmo induzia as crianças a uma série de vícios, como a masturbação 

e o homossexualismo, que eram encarados como elementos nocivos ao seu desenvolvimento 

físico e moral. Os exercícios eram, então, prescritos pelos médicos de acordo com o gênero e 

a faixa etária, compreendendo esta divisão como parte de um processo “natural” que envolvia 

o crescimento, o desenvolvimento e a formação sexual de jovens saudáveis e livres de 

doenças e endemias que assolavam o Estado Imperial (CASTRO, 2002; GOELLNER, 2003). 

Esta lógica ligava-se aos princípios higienistas, com forte influência francesa, que teve 

início em meados do século XIX e perdurou nas primeiras décadas do século XX, quando a 

educação física era considerada, no Brasil, como um componente fundamental para a 

formação de uma nova nação, uma nova raça. Utilizou-se, então, a educação física/esporte 

para a implementação do novo projeto de modernização da sociedade brasileira, destinando à 

mulher, estereotipada como figura materna, a tarefa de gerar o futuro forte e saudável do país  

(PACHECO, 1998; GOELLNER, 2000; SILVA, 2007). Em contrapartida, os homens tinham 

que provar sua força, exercitando mente e corpo mais que as mulheres (VERTINSKY, 1990). 

No contexto da educação física escolar, a partir dos anos 1930, o esporte moderno é 

introduzido nas escolas mantendo uma clara separação e hierarquização entre os sexos: 

esportes que exigiam maior esforço, confronto corpo a corpo e movimentos violentos, como 

futebol, basquete e judô, eram destinados aos meninos, enquanto que às meninas eram 

permitidos a ginástica rítmica e o voleibol, que garantiam a suavidade de movimentos e a 

distância de outros corpos (SOUSA & ALTMANN, 1999). 

A valorização do exercício físico abre caminho para a valorização também das 

atividades físicas de lazer. Segundo Goellner (2005), os centros urbanos passam a ter 
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agremiações e federações esportivas e clubes recreativos, e as práticas corporais e esportivas 

se colocam como uma opção de divertimento, em especial para as classes mais elitizadas: “O 

esporte recheia com entusiasmo as horas de lazer imprimindo nas cidades a imagem do 

espetáculo” (GOELLNER, 2005). Embora as mulheres pudessem participar dos esportes, os 

cuidados existentes no contexto escolar com esse corpo destinado à maternidade também se 

repetiam nas práticas esportivas, fazendo com que sua inclusão fosse lenta e em espaços bem 

definidos. A presença da mulher no esporte brasileiro ganha visibilidade em 1932, nas 

Olimpíadas de Los Angeles, quando o Brasil registrará a participação da sua primeira atleta: a 

jovem nadadora paulista Maria Lenk (GOELLNER, 2005).  

Também no campo da alimentação, diversos estudos trazem a categoria gênero para o 

centro da discussão. Woortmann (2006) considera que ainda subsiste na sociedade brasileira a 

ideia de força, virilidade e trabalho associada ao masculino, e esta repercute na escolha de 

alimentos tidos como "fortes", que tem "sustança", e que seriam fundamentais, seja para a 

reprodução de sua força de trabalho, necessária ao sustento da família, seja para a manutenção 

de um corpo forte e viril. Já entre as mulheres, as escolhas alimentares seriam baseadas em 

questões ligadas à saúde, num sentido mais amplo, e ao corpo, num sentido mais estrito, 

associado em especial ao controle de apetite e peso. Isto se relaciona às grandes 

transformações observadas nos padrões de beleza feminina, aliadas à ampla divulgação de um 

discurso médico de promoção da saúde nos meios de comunicação (DEL PRIORE, 2001). Até 

o século XX a gordura era sinônima de formosura e beleza além de significar status, e 

prosperidade. Na contemporaneidade a beleza feminina está associada a um corpo magro, 

indicativo dos cuidados que a mulher tem consigo mesma. Um corpo bonito revela a firmeza 

moral feminina, já que manter um corpo magro supõe o cuidado e a disciplina nas práticas 

alimentares e nos exercícios físicos, isto sem falar em opções médicas e tecnológicas cada vez 

mais sofisticadas para “corrigir imperfeições” e alcançar o “corpo ideal”. (NOVAES, 2006b). 

Tais diferenças sugerem as percepções da corporeidade reforçando a apreensão cultural do 

“ser homem” e “ser mulher”. 

A partir da compreensão da importância de integrar o gênero nas análises de pesquisas 

nos campos da atividade física e da alimentação, e que o conhecimento das diferenças de 

gênero relacionadas ao comer e à prática de atividade física de lazer pode auxiliar no 

planejamento de políticas públicas; o presente artigo se propõe a ampliar a discussão dos 

dados relativos à associação entre consumo alimentar e atividade física de lazer (AFL), 

obtidos no contexto de uma pesquisa de base populacional em Duque de Caxias, Rio de 

Janeiro, Brasil, incorporando o “gênero” como categoria analítica.  
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Material e Métodos 

Amostragem 

Os dados que possibilitaram o desenvolvimento deste trabalho baseiam-se no estudo 

“Avaliação do estado nutricional, hábitos alimentares e insegurança alimentar no município 

de Duque de Caxias, Rio de Janeiro: desenvolvimento de um instrumento simplificado para 

avaliação de consumo alimentar saudável", realizado no período de maio a dezembro de 2005. 

Tratou-se de estudo transversal, de base populacional, realizado com a aplicação de 

entrevistas aos moradores do distrito de Campos Elíseos, pertencente ao município de Duque 

de Caxias, localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, Brasil. Segundo o ranking do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o Brasil ocupa a 70ª posição (IDH=0,80) e o 

município selecionado foi classificado pelo IDH Municipal (IDH-M) na posição 52 (IDH-

M=0,75) no ranking dos municípios do estado Rio de Janeiro. Em 2003, Duque de Caxias foi 

considerado o sétimo município com maior índice de pobreza extrema (14,5%) no estado do 

Rio de Janeiro (ROCHA & ALBUQUERQUE, 2003), sendo o distrito Campos Elíseos um 

dos mais pobres do município (IBGE, 2000). 

O estudo investigou uma amostra probabilística em conglomerados com três estágios 

de seleção: setor censitário, domicílio e indivíduos. Para determinar o tamanho da amostra, 

partiu-se da prevalência de 14,5% de pobreza extrema, de forma que uma amostra composta 

com 1.200 domicílios asseguraria níveis de precisão iguais a 5%. No primeiro estágio, foram 

determinados por meio da seleção sistemática, 75 setores censitários dos 322 setores do 

referido distrito; no segundo estágio, foram selecionados sistematicamente 15 domicílios em 

cada um dos 75 setores, totalizando amostra com 1.125 domicílios. O terceiro estágio 

constituiu no sorteio, sendo atribuído número um, para os domicílios que apresentavam pelo 

menos uma criança ou um adolescente, e dois para domicílios cuja composição familiar era de 

indivíduos adultos (idade igual ou superior a 19 anos). 

Com o objetivo de aumentar a representatividade da amostra e a precisão das 

estimativas, foi realizada antes da seleção dos setores, a classificação destes por renda média 

mensal do responsável pelo domicílio, o que corresponde a uma estratificação implícita dos 

setores por renda. Mais detalhes sobre este projeto encontram-se em Salles-Costa et al (2008).  

Foram obtidas informações de 1.085 domicílios, totalizando perdas de 3,6% referentes 

a 29 domicílios (recusas, não localização do domicílio ou do chefe da família após três 

visitas). Da população amostrada, composta por 1.275 adultos, foram excluídos 52 indivíduos 

devido a respostas inconsistentes ou incompletas e 110 indivíduos por apresentaram um 



 

 

79 

consumo calórico inferior a 500 kcal/dia e superior a 5.000 kcal/dia, por serem considerados 

pouco plausíveis. Desta forma, a mostra final empregada foi de 1.113 indivíduos, totalizando 

perdas de 8%.  

A coleta de dados constou de visita domiciliar, com entrevista e exame 

antropométrico. Todos os entrevistadores passaram por treinamento e os questionários 

utilizados passaram por um pré-teste e um estudo piloto no local onde se desenvolveu a 

pesquisa. Os questionários foram digitados por dois bolsistas, e com dupla digitação dos 

dados. 

No momento da entrevista, os participantes foram informados sobre todos os 

procedimentos realizados (entrevista e avaliação antropométrica), sendo apresentado o termo 

de consentimento para ser assinado, garantindo o anonimato dos resultados obtidos bem como 

a recusa da realização dos mesmos. O presente projeto foi aprovado pelo comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) (registro CEP/IMS n
o
 

02/2004). 

 

Variáveis de estudo 

Durante as visitas domiciliares foi realizado exame antropométrico e aplicado 

questionário com perguntas sobre a prática de atividades físicas no tempo destinado ao lazer, 

elaborado com base no instrumento aplicado por Salles-Costa et al (2003), como também 

perguntas sobre variáveis sócio-demográficas, e estilo de vida. 

A AFL, foi definida como qualquer atividade física praticada para melhorar a saúde 

e/ou a condição física, ou realizada com o objetivo estético ou de lazer, nos três meses 

anteriores à aplicação do questionário (SALLES-COSTA, HEILBORN et al., 2003). As 

perguntas elaboradas consideraram o tipo de atividade praticada (bicicleta, musculação, 

corrida, futebol, hidroginástica, lutas, ginásticas, caminhada, handball, dança, esteira, vôlei, 

natação, basquete), o tempo (minutos) e a freqüência (vezes na semana) de cada uma. Nesse 

estudo, AFL foi avaliada em duas categorias de análise: (1) indivíduos inativos fisicamente, 

ou seja, aqueles que responderam não praticar nenhum tipo de AFL e (2) indivíduos 

fisicamente ativos, aqueles que praticavam pelo menos uma AFL.  

Para os dados sócio-demográficos foram utilizadas as seguintes informações: o gênero 

(feminino/masculino), a idade (categorizada em: 19-29; 30-49, 50-60 e > 61 anos); a 

escolaridade (classificada em anos de estudos: ≤ 10 anos e >10 anos de estudo); a auto-

classificação da cor da pele (categorizada em branca e preta & pardo); a renda familiar mensal 

per capita (total de rendimentos da família dividido pelo número de moradores que dependiam 
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desta, categorizada em tercis (≤ R$ 112,50; ≥ R$112,50 e ≤ R$250,00; acima de R$ 250,00); a 

insegurança alimentar familiar (estimada pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar 

(PEREZ-ESCAMILLA et al., 2004) categorizada em segurança alimentar, insegurança leve e 

insegurança moderada e intensa). 

Das medidas antropométricas aferidas, considerou-se neste trabalho a medida de 

perímetro da cintura (PC) (cm) (aferida com o auxílio de fita métrica inextensível, com 

amplitude de cento e cinqüenta centímetros e variação de 0,1 milímetros e o índice de massa 

corporal (IMC), de acordo com a padronização de Lohmam et al., 1998 (LOHMAN et al., 

1988). O IMC foi obtido pela divisão do peso (kg) (aferida em balança eletrônica com 

capacidade de até cento e cinqüenta quilos e variação de cem gramas), pela média das duas 

aferições da estatura (cm) (aferida com antropômetro portátil com amplitude de duzentos 

centímetros e variação de 0,1 centímetros), ao quadrado, sendo expresso em Kg/m
2
. Os 

indivíduos foram classificados de acordo com os seguintes pontos de corte: baixo peso (IMC 

<18,5), eutrófico (≥18,5 IMC <25,0), sobrepeso (≥25,0 IMC <30,0) e obeso (IMC ≥ 30,0) 

(CDC, 2002). O PC, por sua vez, foi classificado em adequado (PC < 80 cm para mulheres e 

< 94 cm para homens) e inadequado (PC ≥ 80 cm para mulheres e ≥ 94 cm para homens) 

(CDC, 2002).   

As variáveis relacionadas ao estilo de vida analisadas foram: hábito de fumar (não 

fumante ou fumante; o cuidado de crianças menores de três anos; a realização de dietas 

(categorizada em sim ou não). 

O consumo alimentar foi estimado por meio de questionário de freqüência de consumo 

de alimentos (QFCA), semi-quantitativo, validado por Sichieri, (1998). O banco de dados de 

consumo alimentar foi obtido por meio de leitura ótica dos QFCAs, gerando uma planilha 

com os valores da freqüência e gramatura de cada alimento consumido, para a obtenção do 

consumo diário em gramas dos alimentos. Os alimentos do QFCA foram agrupados em 16 

grupos, com base em suas características nutricionais e a freqüência de consumo (amiláceos, 

açúcar, arroz, feijão, carnes, doces, fruta, laticínios, legumes, gorduras, ovos, peixes, 

refrigerantes, salgados, sucos e verduras). Nessa etapa foram construídas as matrizes de 

correlação a fim de verificar o nível de correlação entre os grupos. Alguns alimentos foram 

mantidos isolados, pois foi considerado inapropriado sua incorporação em um grupo 

alimentar ou por serem produtos de consumo freqüente na dieta regional (quadro 1).  

 

Análise de dados  

Estimaram-se a as proporções, os intervalos de confiança a 95% (IC 95%) e p-valor 
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das variáveis sócio-demográficas, antropométricas e estilo de vida entre homens e mulheres 

praticantes e não praticantes de AFL, utilizando o teste qui-quadrado (p-valor < 0,05). Foram 

avaliadas as proporções das atividades físicas praticadas entre os indivíduos ativos no tempo 

de lazer  e seus respectivos intervalos de confiança ao nível de 95% (IC 95%). 

Avaliaram-se as médias de consumo diário (gramas) e intervalos de confiança (IC 

95%) dos grupos de alimentos obtidos pelo QFCA, entre gêneros considerando como 

categoria de análise adultos praticantes e não praticantes de AFL, considerando o nível de 

significância de 95% (p-valor<0,05). 

O banco de dados foi elaborado e digitado no programa CSPro 2.5 e a análise de dados 

realizada no programa Stata 11 (STATA, 2009). Todos os procedimentos de análise 

incorporaram fatores de expansão calibrados. 

 

Resultados  

Na tabela 1, observou-se maior proporção de homens inativos no tempo de lazer na 

faixa entre 30 e 49 anos de idade, com mais de 10 anos de estudo, com menor perímetro de 

cintura, com sobrepeso, que não cuidavam de crianças e que não realizavam dietas. Entre as 

mulheres, havia maior proporção de inativas com idade entre 30 e 49 anos, com menos de 10 

anos de estudos, com menor perímetro de cintura, com peso dentro dos limites de adequação 

pela OMS, que não cuidavam de crianças e que não realizavam dietas.  Em relação ao grupo 

de praticantes de AFL, as diferenças de gênero foram significativas em relação ao acúmulo de 

gordura abdominal e excesso de peso aferido pelo IMC, indicando maior prevalência de 

homens que se engajavam em AFL com menor perímetro de cintura e peso adequado, quando 

comparadas com as mulheres 

Ao se analisar a prática das modalidades esportivas praticadas no tempo destinado ao 

lazer de acordo com o gênero, observou-se que as atividades mais referidas entre os homens 

eram as de caráter coletivo e competitivo, como futebol, corrida, musculação e prática de 

bicicleta. Entre as mulheres os exercícios mais relatados foram os individuais, como 

caminhada, prática de bicicleta e ginástica. Ao se comparar as proporções entre homens e 

mulheres, verifica-se que a prática de bicicleta era três vezes maior entre os homens, que a 

prática de futebol e musculação era quatro vezes maior e a de corrida dez vezes maior entre 

eles (Figura 1). 

 Em relação ao consumo de alimentos, observou-se consumo significativamente maior 

de refrigerantes e de açúcar de adição pelas mulheres inativas quando comparadas com as 

consideradas ativas. Já as mulheres ativas apresentaram uma ingestão significativamente 
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maior de frutas quando comparadas com as inativas (tabela 2). Entre homens não foram 

observadas diferenças de consumo alimentar em relação à prática de AFL. 

 

Discussão: 

Os resultados deste estudo nos dizem, em resumo, que as mulheres tendem a ser mais 

inativas, e quando praticam atividade física, buscam as atividades individuais e tidas como 

“femininas” (ginástica e caminhada). Em relação aos homens, estes realizam 

preferencialmente atividades coletivas (futebol) e/ou tidas como “masculinas”, como corrida e 

lutas. As mulheres ativas possuem uma alimentação mais saudável, com menor consumo de 

açúcar e refrigerantes, e maior consumo de frutas em relação às mulheres que não praticaram 

AFL. Dessa forma, observa-se que há a diferenciação de gênero que se expressa tanto na 

prática de AFL quanto no consumo alimentar. 

Esses resultados são compatíveis com os diversos trabalhos que tratam de escolhas 

alimentares entre homens e mulheres e também com aqueles que estudam as práticas de 

atividade física, como veremos a seguir. Neste sentido, e visando aprofundar a discussão 

destes resultados, é interessante pensar de uma forma ampliada na maneira como o gênero se 

coloca como organizador de práticas. 

 

Comer para quê?  

Ao observar os estudos que tratam o consumo alimentar numa perspectiva de gênero, 

no contexto Ocidental, identificam-se quatro funções da comida: 

 Comida para o prazer 

 Comida para um corpo viril 

 Comida para a saúde 

 Comida para um corpo esguio 

O trabalho de Jomori et al. (2008) realizado em Florianópolis, SC, sobre a escolha 

alimentar de comensais de um restaurante self-service por peso, aponta, por exemplo, que os 

homens escolheram pratos sem salada e declararam escolher os alimentos pelo prazer que os 

mesmos proporcionam em detrimento ao valor nutricional. Já as mulheres escolhiam os 

alimentos baseadas nas questões de saúde, de valor nutricional e de estética corporal. Do 

mesmo modo, Batalha et al. (2005), ao avaliarem o comportamento alimentar de 

consumidores, observaram que as mulheres participantes do estudo estavam mais preocupadas 

com os aspectos relacionados à saúde proporcionada pelos alimentos do que os homens. Não 
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é difícil compreender essa diferença se pensarmos no contexto histórico-cultural, que nos 

aponta para o fato de que são as mulheres que normalmente assumem a responsabilidade de 

gerir a despensa dos lares, de manter a família nutrida e saudável e de se preocupar com a 

alimentação das crianças. No século XIX, já consolidado o modelo ideal de mulher baseado 

em sua aptidão “natural” para a maternidade, a mulher tinha como dever moral abrir mão do 

próprio bem-estar em detrimento do marido e dos filhos (NUNES, 2000). A mulher virtuosa 

restringia sua alimentação para que a porção de alimentos dos outros membros familiares 

tivesse mais consistência em quantidade e qualidade (SORCINELLI, 1998). 

Segundo Abdala (1999), a questão do prazer em comer se contrapõe à preocupação 

emergente da alimentação ligada à saúde e à estética, a qual é caracterizada por restrições 

bastante divulgadas pela mídia. Essa abordagem influi de certa forma, no comportamento 

alimentar dos indivíduos, desde idades precoces, de acordo com os relatos das pessoas que 

realizam as refeições fora de casa em seu estudo. De acordo com Chambers et al (2008), as 

mulheres de seu estudo preocuparam-se mais com a questão de saúde associada ao ideal de 

aparência física do que os homens, os quais consideraram não seguir “uma alimentação muito 

saudável”. 

Um outro fato que pode ajudar a elucidar porque o consumo de carnes, arroz e feijão 

foi maior entre os homens seria a classificação dos alimentos em “fortes” e “fracos”, ou que 

seriam historicamente associados ao masculino ou feminino.  

O trabalho de Woortmann e Woortmann (1997) é particularmente ilustrativo dessa 

valoração diferenciada: os autores mostram que o trabalho é considerado leve ou pesado 

dependendo de quem o realiza, ou seja, as diferentes atividades são valoradas a partir da 

classificação hierárquica dos membros da família que as realizam. Assim, são leves as tarefas 

realizadas pelas mulheres, enquanto que são consideradas pesadas aquelas desempenhadas 

pelos homens. Esses autores ressaltam o fato de que o homem é identificado pelo trabalho 

pesado, que é por ele realizado por ser forte. E – aqui associam a classificação dos alimentos – 

sendo forte, o homem necessita de comida forte, comida de trabalho. De forma geral, 

Woortmann (2006) descreve que aos homens caberia o consumo de alimentos como carnes, 

leite, ovos e bebidas alcoólicas, já que além de serem “fortes”, também estão associados à 

masculinidade e à virilidade. Por outro lado, esse autor ressalta que as mulheres ingerem mais 

frutas, verduras, legumes, doces e refrigerantes, por serem alimentos simbolicamente 

associados ao feminino. 

Em relação ao fato das mulheres desta pesquisa consumirem maior quantidade de 

verduras, uma outra vertente explicativa seria a que liga as escolhas alimentares às 
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preocupações estéticas, comportamento considerado marcante no cenário atual da população 

em geral, com destaque especial entre os indivíduos do sexo feminino (GERMOV & 

WILLIAMS, 2004). As preocupações estéticas e dietéticas, caracterizando o modelo do corpo 

magro, principalmente entre as mulheres, é uma evidência no mundo globalizado, 

demonstrada nos modelos difundidos pela mídia (MALYSSE, 2002). Dessa forma, as 

sociedades modernas estão se tornando lipofóbicas (aversão à gordura), valorizando-se a 

imagem de corpos esbeltos, como modelos desejados e prescritos (DEL PRIORE & 

AMANTINO, 2011).  

Os diversos estudos evidenciam que as escolhas alimentares, ou seja, a definição do 

que comer obedece em última instância a uma lógica funcional. E essa lógica é diferente para 

homens e mulheres. Para os homens, a comida serve mais ao prazer e à manutenção de um 

corpo viril, que é forte para o trabalho e reconhecido em uma posição de poder. Para as 

mulheres, a comida serve para promover a saúde física e conquistar um ideal de corpo que 

tende à magreza. Desta forma, os alimentos que farão parte do rol de escolhidos irão diferir 

grandemente numa análise de gênero. Necessariamente. 

Os dados do presente estudo mostram igualmente a existência de diferenças nas 

escolhas masculinas e femininas, na mesma linha dos estudos citados. No entanto, eles não 

são suficientes para nos dizer das motivações por trás das escolhas. O que, exatamente, faz 

com que os indivíduos de Duque de Caxias, dentro do seu contexto de vida, tenham este 

comportamento alimentar? Ainda é válido pensar na escolha do arroz, feijão e carne numa 

lógica de manutenção de um corpo para o trabalho? E para as mulheres deste grupo, as 

questões estéticas teriam efetivamente um peso a ser considerado? O modelo de magreza que 

os vários estudos apresentam, repercute de forma igual independente do contexto 

socioeconômico? Qual seria o modelo de corpo idealizado pelas mulheres de um grupo social 

em que a insegurança alimentar ainda é uma preocupação cotidiana? 

 

Atividade física para quê? 

Do mesmo modo que o comer, a prática de atividade física também se organiza de 

acordo com quatro funções pré-definidas e resultados esperados: 

 Atividade física para a manutenção de um corpo disciplinado, forte e saudável 

 Atividade física para a conformação de um corpo esteticamente belo 

 Atividade física para o lazer 

 Atividade física voltada para o esporte de competição 
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Em relação a esta última, pela sua peculiaridade, em geral é alvo de estudos muito 

específicos, focados nas diferentes modalidades esportivas. 

No que diz respeito à atividade física voltada para a saúde, como vimos, existe uma 

forte relação das primeiras políticas voltadas para o incentivo ao exercício físico com o 

discurso médico higienista brasileiro, calcado especialmente no movimento higienista francês. 

Para os médicos higienistas, a atividade física era considerada como um hábito higiênico, 

voltado para o aprimoramento da condição de saúde do indivíduo. A falta de atividade física 

trazia prejuízos ao funcionamento dos diferentes sistemas do corpo humano: digestivo, 

respiratório e cardiovascular, tornando-o inapto para o trabalho. Uma boa atividade física 

constava de exercícios físicos bem regrados, que articulavam a coordenação e sistematização 

dos movimentos musculares, executados de forma a trazer inúmeros benefícios ao organismo 

humano. A Educação Física se consolida assim como parte integrante do projeto dos 

intelectuais higienistas, que viam na saúde individual e coletiva o alicerce de uma sociedade 

moderna (GOIS JUNIOR, 2000). 

Esta percepção da importância da atividade física no contexto da saúde permanece na 

atualidade, sendo constante no discurso médico o incentivo ao exercício físico para todas as 

faixas etárias. A atividade física é parte integrante das prescrições médicas para a prevenção e 

o cuidado de várias enfermidades, como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares, 

estando presente em textos oficiais, como o da Política Nacional de Promoção da Saúde 

(BRASIL, 2010). Neste contexto, o Ministério da Saúde criou em 2011 o Programa Academia 

da Saúde (Portaria nº 719, de 07 de abril de 2011), que tem como principal objetivo contribuir 

para a promoção da saúde da população através de ações que tem como eixo a prática de 

atividades físicas. 

Embora a veiculação desse discurso médico seja voltada para a população como um 

todo, sem distinções de sexo, idade e posição social, a importância da prática de atividade 

física para a saúde é percebida de forma diferente segundo algumas variáveis, em especial o 

gênero e a faixa etária. 

Gomes & Zazá (2009) avaliaram os principais motivos de adesão para a prática 

regular de atividade física em um grupo de mulheres idosas em dois municípios de Minas 

Gerais e concluíram que “os motivos relativos à saúde representam um fator imprescindível 

para a adesão a um programa de atividade física” (GOMES & ZAZÁ, 2009). Neste estudo, as 

maiores frequências associadas à adesão das idosas foram: “melhorar ou manter o estado de 

saúde” (92,5%) e “prevenir doenças” (85%), seguidas de “aumentar o contato social” (85%). 

No trabalho de Balbinotti & Capozzoli (2008), que avaliou os fatores motivacionais de 300 
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praticantes de atividade física em academias de ginástica de Porto Alegre, no estado do Rio 

Grande do Sul, os autores concluíram que as mulheres aderiram mais que os homens à uma 

prática regular de atividade física quando a motivação para tal se relacionava com a saúde. 

Quando se leva em consideração a faixa etária, observa-se que a busca de um corpo 

esteticamente belo aparece à frente das questões de saúde como motivação para a prática 

regular de exercícios físicos. Guedes et al. (2012) investigaram os motivos para a prática de 

atividade física em universitários e observaram que as motivações ligadas à saúde 

aumentaram significativamente com a idade: “somente com a percepção de ameaça e 

suscetibilidade às doenças, que ocorre a partir de idades mais avançadas, é que os sujeitos 

tendem a adotar concepções de promoção da saúde e prevenção/reabilitação de doenças com 

relação à prática de exercício físico” (GUEDES et al., 2012). Neste estudo, os autores 

constataram que as moças atribuíram um grau de importância significativamente mais elevado 

a questões como aparência física e controle do peso, enquanto os rapazes valorizavam mais os 

motivos ligados à condição física e à competição. 

Neste sentido, alguns autores, como Salles-Costa et al. (2003), Azevedo et al. (2007) e 

Sa Silva et al (2011), observaram diferenças na prática de exercícios e na escolha das 

atividades praticadas no tempo destinado ao lazer, considerando a variável gênero. Segundo 

esses autores, as mulheres, além de serem mais inativas, referiam a realização de atividades 

individuais, como natação, caminhada e bicicleta enquanto que os homens se engajavam em 

atividades físicas coletivas e de caráter competitivo, tais como futebol, voleibol, basquetebol. 

Esses comportamentos podem estar relacionados ao processo histórico das atividades sociais 

atribuídas a homens e mulheres. 

Segundo Goellner (1998) a prática de esportes pelas mulheres surge para valorização 

do corpo esteticamente belo e para o aperfeiçoamento físico de corpos saudáveis e aptos a 

enfrentar as realidades da vida moderna, inclusive preparando-se para a maternidade. 

Contudo, estas práticas, apesar de serem incentivadas, são sujeitas a diversas regras, com a 

intenção de serem evitadas transgressões além daquelas admitidas como "normais" ao 

organismo e ao comportamento femininos. Desta forma, ocorre a restrição na prática de 

determinadas modalidades esportivas, consideradas violentas para o corpo da mulher e que 

poderiam ameaçar sua capacidade reprodutiva. 

Assim, o futebol e o boxe, por exemplo, são recomendados para os homens porque 

atestam sua virilidade. Já a ginástica e a dança são as práticas corporais sugeridas às mulheres, 

pois ao reforçarem a graça e o encanto – atributos do feminino – evitam sua 

“masculinização”. Termo este que sugere não apenas alterações no comportamento e na 
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conduta das mulheres, mas também na sua aparência: julga-se o quão feminina é uma mulher 

pela exterioridade do seu corpo (GOELLNER, 2000). Verifica-se que, atualmente, essas 

questões ainda têm influência nas escolhas das atividades praticadas por homens e mulheres. 

Os dados do presente estudo reafirmam essas diferenças de gênero na prática de atividades 

físicas. 

Desse modo, a atividade física parece se colocar para a mulher num contexto mais 

ligado ao corpo saudável e belo, e para o homem num contexto que liga virilidade, 

competição e prazer. Tais percepções vão aparecer de igual maneira como reguladoras das 

escolhas alimentares, como já vimos. Essa constatação nos leva à seguinte pergunta: podemos 

pensar a atividade física especificamente como uma atividade de lazer, independente de 

variáveis como gênero, faixa etária e condição socioeconômica? Para responder a esta 

pergunta, primeiramente é necessário pensar um pouco sobre a categoria “lazer”. 

 

Lazer – que categoria é esta? 

 Diversos autores tem se debruçado sobre este tema ao longo do tempo. 

Sebastian De Grazia (1966) opõe lazer e ocupação, trazendo para a discussão a perspectiva do 

ócio a partir de Aristóteles, para quem o ócio seria um estado de liberdade em relação à 

necessidade de estar ocupado, ou seja, uma oposição entre a atividade contemplativa da razão 

e as ações ligadas à vontade do indivíduo, privilégio dos homens livres, e o trabalho físico 

executado por necessidade e associado à condição dos escravos (ARISTÓTELES, 1996). 

Neste sentido, para De Grazia (1966) é preciso diferenciar lazer e tempo livre, duas esferas 

que pertencem a dois mundos distintos. Assim, o lazer aparece como um privilégio de poucos, 

pois não basta apenas ter tempo livre, mas sim ter a condição para fazer livremente aquilo que 

se deseja, mesmo que seja não fazer nada.  

Ainda partindo da categoria ócio, Veblen (1965) propõe a “teoria da classe ociosa”, 

associando a elite à um ócio que, longe da atividade mental do homem livre como em 

Aristóteles, seria a demonstração de status e de posição social de uma classe abastada, que 

pode se afastar das atividades produtivas rotineiras e consumir determinados bens e atividades 

de lazer que conferem prestígio social. Segundo Costa & Souza (2008), “o lazer supõe a 

existência do trabalho, e não somente a existência do mesmo, mas também a sua negação pela 

ociosidade”. 

Dumazedier (1974) também apresenta o lazer por oposição ao trabalho. Segundo ele, o 

lazer pode ser definido como: “Um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-

se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou ainda 
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para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social 

voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações 

profissionais, familiares e sociais.” (DUMAZEDIER, 1974). 

Avaliando as proposições teóricas sobre o lazer, Bruhns (2009) traz a discussão 

proposta por Chris Rojek, que faz uma crítica às principais teorias sociológicas sobre o lazer, 

as quais opõem lazer e trabalho. Com base nessas teorias, o lazer aparece como uma 

possibilidade de exercício da autodeterminação e da livre escolha, fugindo “dos 

constrangimentos que a sociedade habitualmente lhes impõe” (BRUHNS, 2009). 

Contrariamente a essa idéia, Rojek apresenta o lazer como um fenômeno da cultura, sobre o 

qual incidem normas e conflitos. Neste contexto, “o lazer deveria ser considerado como parte 

do maquinário representacional e simbólico que nós utilizamos para negociar a vida 

cotidiana” (BRUHNS, 2009). 

Magnani (1984) apresenta o lazer como a parte mais agradável e descontraída que 

integra a via cotidiana. O que nos leva a pensar na obra A busca da excitação, publicada em 

1986, na qual Norbert Elias e Eric Dunning apresentam a satisfação das emoções como uma 

das principais características do lazer. Segundo eles, a rotina de trabalho supõe o controle 

constante das emoções, mas as atividades de lazer permitem o exercício de um certo 

“descontrole”. Em outras palavras, as atividades de lazer propiciam um extravasamento das 

emoções, aceito socialmente, que tem um controle mais estrito em outras esferas da vida 

(ELIAS & DUNNING, 1992).  

Em contraposição a esta idéia de fruição e prazer, é interessante considerar a análise de 

Mendes & Melo (2009), que trazem para o campo de estudo da atividade física as discussões 

de Foucault, e sinalizam para a existência de uma relação estreita entre o processo de 

disciplinarização dos corpos, afeito ao discurso médico, e o projeto de um “ser saudável”, que 

instaura a positividade da saúde num contexto de hedonismo, característico da sociedade 

europeia do século XIX. A atividade física passa a ser propagada então, pelos médicos, não 

como um lazer a ser buscado pelo prazer, mas, ao contrário, como uma forma de conter e 

disciplinar os corpos, afastando-os da busca pelos prazeres da vida, causadora de distúrbios na 

saúde da população. 

Neste sentido, o uso do tempo livre para o lazer é alvo de discursos disciplinadores, 

em geral associados à saúde, que vai desta forma justificar o prazer que a dimensão lúdica do 

lazer pode aportar para os indivíduos (MENDES & MELO, 2009). Assim, o tempo livre 

acaba sendo também um tempo de trabalho, desta vez um trabalho que pode trazer prazer e 
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produzir benefícios para corpo e mente, mas mesmo assim um trabalho, que deverá seguir 

determinadas regras e se conformar aos ditames médicos em cada época. 

 

Atividade física é Lazer para quem? 

Segundo Sant’anna (1994), no Brasil, na década de 1970, em tempo de ditadura 

militar, “fazer ginástica, usar o tempo livre com atividades físicas e esportivas, cultuar a 

descontração e um certo tipo de corpo saudável e produtivo, passaram a fazer parte dos 

padrões de normalidade estabelecidos socialmente.” (SANT`ANNA, 1994). Nesse contexto, o 

lazer disciplina os corpos e constrói padrões de comportamento e de ideais em relação ao 

corpo, que deve ser magro e se manter em atividade, conformando um estilo de vida ativo. 

“As atividades físicas são receitadas como medicamento em substituição aos remédios 

convencionais e reforçam a relação linear entre atividade física e saúde. Preceitos são ditados 

como benefícios de um estilo de vida ativo e que são recomendados para aqueles que são 

considerados moralmente decadentes, por não se enquadrarem em comportamentos 

considerados positivos legitimados pelos saberes médicos” (FRAGA, 2009). 

 

Política pública voltada para que Lazer? Ou: Quem quer jogar futebol? 

Segundo Teixeira (2008), essas questões são ainda mais complicadas quando 

relacionadas à população de baixa renda, já que ocorre uma progressiva diminuição dos 

espaços públicos destinados ao exercício do lazer, seja na forma de campos de futebol, seja na 

insuficiência de áreas verdes, praças  e parques. Esta autora destaca também as dificuldades 

de acesso  e a inexistência ou precariedade de instalações  para   atividades comunitárias. Tal 

situação é resultado do caráter excludente do desenvolvimento urbano e a conseqüente 

desigualdade da distribuição dos equipamentos, privilegiando alguns setores em detrimento de 

uma grande maioria. Nesse sentido, as praças, os parques e os espaços públicos de lazer mais 

belos e cuidados estão nos bairros mais ricos da cidade. Além disso, há um processo de 

privatização, como o caso de cobrança de entradas até mesmo para quem sobe a montanha do 

Corcovado a pé e o preço excessivamente elevado do bondinho do Pão de Açúcar. Alguns 

locais, como as Paineiras, somente são alcançáveis por quem possui carro.  

Uma das limitações deste trabalho se refere a menor proporção de homens avaliados, 

quando comparados com o total de mulheres, decorrente das perdas diferenciais na amostra de 

adultos selecionados durante a coleta de dados. Durante a coleta de dados, observou-se que os 

homens se ausentavam mais dos domicílios, mesmo após visitas previamente agendadas, 

levando a substituição destes por outro adulto que na maioria das vezes era mulher. 
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Conclusão: 

Os dados numéricos são ricos e possibilitam uma comparação com outros estudos e 

uma “comprovação” do que já se conhece. Realmente as mulheres comem diferente dos 

homens e praticam atividade física de forma diferente. Se acrescentarmos as condições 

concretas da existência – e aqui além do gênero teremos que introduzir uma análise sócio-

econômica – veremos que possibilidades de sair deste contexto são muito escassas. 

O discurso de saúde atinge essas mulheres de igual forma, pois elas são 

historicamente, e continuam sendo, cuidadoras de si e da sua família. Mas o discurso da 

atividade física as atinge diferentemente, segundo a classe social. A “atividade física para a 

saúde” é um discurso que faz eco, mas a AFL teria realmente sentido para as mulheres que 

compõe este estudo? O que seria Atividade de Lazer para elas? A mulher vai caminhar para 

ter saúde, não por lazer. Ela vai até fazer alguma atividade diferenciada, mas por 

“necessidade” de cuidar da saúde, então não é lazer. 

E o que os governos propõem como AFL nas áreas mais pobres? Na verdade a ideia de 

AFL, para o poder público, costuma ser sinônimo de “jogar bola”, em outras palavras: jogar 

futebol. 

O que podemos fazer com esses dados? Talvez seja necessário primeiro compreender 

o que as mulheres entendem como lazer. Numa segunda etapa seria desejável começar a 

construir com a comunidade a noção de AF como uma opção de lazer, descolada da saúde. 

Pois se é saúde, para a mulher é obrigação, e não lazer. Pois, de fato, os dados deste estudo 

dialogam com outros estudos e todos apenas constatam o que se tornou óbvio de tanto que é 

“descoberto”. Para as mulheres a função da comida e da AF se liga à saúde e num segundo 

plano à estética. (E no contexto da pobreza a estética pode ser colocada mais para trás na fila.) 

O prazer, quando aparece, é gerador de culpa. Para os homens a comida é prazer, é manter as 

forças, e a AF será sempre de lazer, pois se preciso me exercitar, mesmo para manter a saúde, 

então vou jogar uma bolinha com os amigos. E o que seria obrigação se torna lazer. A mulher 

acaba fazendo o inverso e transformando em obrigação ou em estratégia cotidiana (pegar a 

bicicleta para ir ao trabalho) até o que poderia ser lazer. 

O que precisa ser estudado para frente é: O que te dá prazer? Como “casar” o prazer 

com o benefício? “Será que tudo o que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda.” Qual é a 

estética desejada no contexto da pobreza hoje? 

Nesse sentido, os resultados aqui apresentados podem auxiliar no desenvolvimento de 

políticas públicas relacionadas tanto a prática de atividade física quanto de alimentação, 



 

 

91 

respeitando as diferenças entre homens e mulheres e incorporando o conceito de gênero no 

planejamento de suas ações. 
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Quadro 1: Definição dos grupos de alimentos derivados do questionário de freqüência 

alimentar (QFCA) entre adultos de Campos Elíseos – Duque de Caxias, RJ, 2010  

Grupos de alimentos Itens alimentares 

Amiláceos Pão, bolo, biscoito doce e salgado, macarrão, farinha, angu, batata, 

milho e inhame. 

Açúcar  Açúcar  

Arroz  Arroz. 

Feijão  Feijão.  

Carnes Bife, carne de porco, frango, hambúrguer, vísceras e lingüiça. 

Doces Sorvete, bala, achocolatado em pó, pudim, açúcar de mesa e 

chocolate em barra. 

Fruta Banana, mamão, maçã, melão, abacaxi, abacate, limão, manga, 

maracujá, uva, goiaba, pêra e laranja. 

Laticínios Leite, queijo, iogurte e requeijão. 

Legumes Beterraba, cenoura, abóbora, vagem, quiabo, chuchu, abobrinha, 

tomate, pimentão, ervilha e pepino. 

Gorduras  Maionese, bacon e manteiga. 

Ovos  Ovos. 

Peixes Peixes, peixes em conserva e camarão. 

Refrigerantes Refrigerantes. 

Salgados Batata chips, pipoca, pizza, salgado. 

Sucos  Sucos da fruta ou polpa. 

Verdura Alface, couve, repolho, chicória e couve-flor. 
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Tabela 1: Proporção (%) e respectivos intervalos de confiança (IC 95%) das características sócio-demográficas, medidas antropométricas e de 

hábitos de vida entre homens e mulheres em relação a AFL. Duque de Caxias – Rio de Janeiro, 2005. 

Variáveis de estudo 

Não praticantes de AFL Praticantes de AFL  

Homens 

(n=213) 
Mulheres  

(n=572) 
 

Homens 

(n=156) 
Mulheres  

(n=172) 

 

% IC 95% % IC 95% p-valor % IC 95% % IC 95% p-valor 

Variáveis sócio-demográficas           

Idade (anos)     0,026     0,513 

19-29 24,4 17,3-33,2 26,0 20,3-32,6  24,6 16,1-35,8 25,8 18,3-35,0  

30-49 45,3 36,0-54,9 42,1 36,1-48,3  54,4 42,8-65,6 44,1 33,4-55,3  

50-60 12,3 7,9-18,6 21,5 16,5-27,7  13,6 8,8-20,4 18,5 11,3-28,6  

acima de 61 17,8 12,3-25,2 10,2 6,9-14,7  7,1 2,2-20,9 11,5 6,5-19,4  

Escolaridade      0,001     0,559 

≤ 10 anos 46,9 36,8-57,3 64,7 58,5-70,4  44,0 34,5-54,1 48,0 37,8-58,3  

acima de 10 anos 53,0 42,6-63,1 35,2 29,5-41,4  55,9 45,8-65,5 52,0 41,6-62,1  

Cor de pele     0,434     < 0,001 
Branca 35,6 26,2-46,2 31,4 25,7-37,8  18,3 12,0-26,9 39,4 29,4-50,5  

Preto & pardo 64,4 53,7-73,7 68,5 62,2-74,2  81,7 73,1-88,0 60,5 49,4-70,6  

Renda (em tercis de Reais)     0,094     0,967 

≤ R$ 112,50 20,7 14,4-28,9 30,2 24,1-37,1  18,9 12,3-29,6 20,3 10,0-36,8  

> R$112,50 e < R$250,00 42,1 34,0-50,6 36,8 30,6-43,6  39,4 27,5-52,7 39,2 28,0-51,7  

acima de R$ 250,00 37,1 29,6-45,2 32,8 25,4-41,3  41,5 29,1-55,1 40,3 29,4-52,4  

Insegurança alimentar (IA)     0,081     0,029 
Segurança alimentar 52,2 44,2-60,0 42,4 36,2-48,9  47,4 35,3-59,8 58,2 45,9-69,5  

IA leve 27,1 20,4-34,9 33,5 27,4-40,2  22,7 14,8-33,1 27,7 17,9-40,1  

IA moderada e intensa 20,6 14,1-29,2 24,0 18,5-30,6  29,8 19,0-43,4 14,0 9,1-20,8  
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Variáveis de estudo 

Não praticantes de AFL Praticantes de AFL  

Homens 

(n=213) 
Mulheres  

(n=572) 
 

Homens 

(n=156) 
Mulheres  

(n=172) 

 

% IC 95% % IC 95% p-valor % IC 95% % IC 95% p-valor 

Medidas antropométricas           

Perímetro da cintura* (cm)     < 0,001     < 0,001 
Adequado 72,5 62,5-80,6 51,8 45,1-58,3  84,6 75,0-91,0 37,7 26,5-50,4  

Inadequado 27,5 19,4-37,4 48,2 41,6-54,8  15,3 8,9-24,9 62,2 49,5-73,4  

IMC (kg/m
2
)     0,045     0,004 

Baixo peso 1,4 0,3-6,8 4,4 2,3-8,2  1,6 0,4-5,9 0,4 0,1-2,0  

Eutrófico 39,6 31,5-48,4 42,0 35,9-48,3  60,2 50,6-69,1 41,8 31,2-53,3  

Sobrepeso 45,9 37,3-54,7 32,1 27,0-37,8  31,3 23,4-47,0 34,3 24,1-46,1  

Obesidade 12,8 7,0-22,3 21,3 16,9-26,4  6,4 2,8-14,0 23,3 15,0-34,4  

Variáveis relacionadas ao 

estilo de vida 
          

Fumo     0,447     < 0,001 
Sim 16,9 10,7-25,6 19,7 15,0-25,2  24,3 14,1-38,4 5,8 2,9-11,1  

Não 83,1 74,3-89,2 80,3 74,7-84,9  75,6 61,5-85,8 94,1 88,8-97,0  

Cuidar de crianças          0,003 
Não 95,8 92,4-97,7 82,0 76,9-86,2 < 0,001 92,8 87,5-95,9 80,1 69,2-87,7  

Sim 4,1 2,2-7,5 17,9 13,7-23,0  7,2 4,0-12,4 19,8 12,2-30,7  

Realização de dieta     0,012     0,003 

Sim 93,5 87,2-96,8 84,0 79,1-87,9  11,5 6,6-19,4 29,7 31,3-39,8  

Não 6,4 3,1-12,7 15,9 12,0-20,8  88,4 80,5-93,4 70,2 60,1-78,6  

* ponto de corte para classificação de acordo com CDC (2002), sendo adequado valores < 80 cm e 94 cm e inadequado valores ≥80 cm e ≥94 cm, 

para mulheres e homens respectivamente. 
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Tabela 2: Consumo médio (µ) e respectivos intervalos de confiança (IC 95%) dos grupos de alimentos, entre homens e mulheres em relação a 

prática de AFL. Duque de Caxias – Rio de Janeiro, 2005. 

Grupos de 

alimentos 

Homens Mulheres 

µ  não 

praticantes 

de AFL 

IC 95% µ 

praticantes 

de AFL   

IC 95% p-valor µ não 

praticantes 

de AFL   

IC 95% µ 

praticantes 

de AFL 

IC 95% p-valor 

Amiláceos 261,5 238,1-284,9 285,8 250,8-320,8 0,206 228,3 211,0-245,6 219,3 185,3-253,3 0,639 

Açúcar  27,9 23,1-32,8 30,6 26,1-35,1 0,410 30,1 26,3-34,0 22,8 18,2-27,3 0,002 

Arroz  164,0 153,8-174,2 166,3 156,2-176,4 0,731 134,7 127,2-142,2 128,8 118,9-138,6 0,356 

Feijão  199,9 171,2-228,5 221,9 197,9-245,9 0,152 123,3 111,6-134,9 122,3 102,7-141,9 0,930 

Carnes 101,0 87,8-114,1 109,3 87,9-130,6 0,431 90,2 82,0-98,3 89,3 75,1-103,5 0,902 

Doces 28,4 21,4-35,4 28,0 21,2-34,9 0,943 31,9 24,9-38,9 30,8 21,0-40,6 0,839 

Fruta 229,4 198,3-260,4 224,4 188-1-260,8 0,840 214,4 188,8-240,0 276,2 222,7-329,7 0,027 

Laticínios 122,1 97,3-147,0 114,1 88,7-139,5 0,629 140,0 119,2-160,9 150,4 118,3-182,4 0,528 

Legumes 96,0 80,5-111,5 94,1 78,3-109,9 0,849 111,1 97,5-124,8 112,9 89,9-136,0 0,878 

Gorduras  14,0 12,2-15,7 15,5 13,7-17,2 0,228 13,5 12,4-14,7 13,4 11,3-15,5 0,866 

Ovos  26,8 20,2-33,3 37,9 22,3-53,5 0,158 20,8 17,5-24,1 17,9 13,9-22,0 0,255 

Peixes 20,8 16,0-25,7 19,4 15,0-23,9 0,685 18,7 15,4-22,1 27,2 18,6-35,7 0,057 

Refrigerante 141,4 113,3-169,4 156,1 129,4-182,7 0,454 107,1 92,3-122,0 72,5 57,4-87,5 0,005 

Salgados 34,4 27,3-41,4 43,0 35,9-50,1 0,092 30,5 24,6-36,4 28,1 21,8-34,5 0,557 

Sucos  116,0 91,2-140,7 96,7 69,5-123,9 0,227 116,3 95,5-137,2 136,4 98,2-174,7 0,325 

Verdura 27,5 23,4-31,6 32,3 25,0-39,5 0,304 39,5 34,3-44,7 42,4 35,1-49,8 0,474 
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Figura 1. Proporção das modalidades esportivas praticadas no tempo destinado ao lazer 

(AFL) de acordo com o sexo. Duque de Caxias - RJ, 2005. 

* p-valor <0,05 
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9 CONCLUSÕES: 

Diante dos resultados encontrados nos três estudos, observa-se que as mulheres 

residentes em Campos Elíseos, tendem a ser mais inativas que os homens no tempo destinado 

ao lazer, com diferenças nas escolhas das atividades praticadas. As mulheres tendem a 

escolher atividades individuais, como a ginástica, a dança e a caminhada, ao passo que os 

homens praticam atividades coletivas e competitivas, como futebol e corrida. Essas diferenças 

podem ocorrer devido a representações que homens e mulheres possuem na nossa sociedade, 

ou seja, o gênero parece ser um fator que influenciou tanto no engajamento e nas escolhas das 

atividades físicas de lazer. 

 As condições sociais desfavoráveis da área estudada podem ter sido um importante 

fator que limitou a prática de AFL entre as mulheres, devido à existência de poucos espaços 

públicos para a prática de exercícios, limitados a quadras e/ou campos de futebol, que 

incentivam um “modelo masculino” para prática esportiva. 

Aliado a isso, o gênero também influenciou nas escolhas alimentares. As mulheres 

ativas ingeriam mais frutas e menos refrigerante e açúcar. Assim, sugere-se que a escolha 

alimentar pelo gênero feminino possa estar marcada pela preocupação com a saúde e com a 

estética corporal, enquanto o gênero masculino muitas vezes parece buscar o prazer dos 

alimentos, sem se importar com o valor nutricional.  

Os resultados aqui apresentados corroboram com a importância do planejamento 

urbano no incentivo à prática de atividades físicas e esportivas em locais públicos, respeitando 

as diferenças entre homens e mulheres quanto às suas escolhas e preferências; e reforçando a 

importância de políticas públicas voltadas para a promoção de atividades físicas que 

incorporem o conceito de gênero no planejamento de suas ações, bem como as desigualdades 

sociais da população brasileira. 

Outrossim, as descobertas desta pesquisa são importantes para o desenvolvimento de 

programas de intervenção que enfatizam a prática de atividade física, assim como, para o 

desenvolvimento de estilo de vida mais saudáveis respeitando às distinções de gênero, além 

das desigualdades sociais. A longo prazo, tais intervenções teriam impacto nas prevalências 

de doenças não transmissíveis e conseqüentemente diminuindo custos nos serviços de saúde 

relativo a cirurgias, internações e procedimentos. 
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01. IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE 

01. Setor: |__|__|__| 02. Domicílio: |__|__| 

03. Entrevistador Nº: |__|__| 04. Supervisor: |__| 

05. Data de início das entrevistas: ___/___/_____ 06. Total de visitas: |__| 07. N° de famílias: |__| 

08. Endereço 

08.1 Rua: 

________________________________________________

_ 

08.2 Nº: ____________________ 

08.3 Complemento: ______________________________________________________________________ 

08.4 Bairro: ___________________________________ 08.5 CEP: |__|__|__|__|__|-|__|__|__| 

08.6 Telefone: 08.7 Casa: |__|__|__|__|-|__|__|__|__| 

 08.8 Trabalho: |__|__|__|__|-|__|__|__|__| 

 08.9 Recados: |__|__|__|__|-|__|__|__|__| 

09. Entrevista 

1  Realizada totalmente 

2  Realizada parcialmente 

3  Não realizada 

10. Se a entrevista não foi realizada, assinalar o motivo: 

1  Unidade ocupada, mas fechada 6  Unidade não encontrada 

2  Unidade vaga, de uso ocasional 7  Unidade não residencial 

3  
Unidade vaga devido a construção 

ou reforma 
8  

Todos os membros da residência se recusam a 

participar da pesquisa 

4  Unidade vaga, em ruínas 9  Outro motivo.  

5  Unidade inexistente, foi demolida   Qual?___________________________________ 
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02. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS MORADORES DA FAMÍLIA QUE MORAM A 

MAIS TEMPO NA RESIDÊNCIA 

01. Contando com você e excluindo empregados que trabalham na sua residência e pessoas que 

alugam quartos, quantas pessoas da sua família moram nessa residência, inclusive as crianças? 

 |__|__| pessoas 

02. Agora eu gostaria que você me dissesse o nome de todas as pessoas de sua família que moram 

nessa residência (LISTAR TODOS OS MORADORES DA FAMÍLIA. QUANDO HOUVER MAIS DE UMA 

FAMÍLIA, LISTAR A QUE MORA HÁ MAIS TEMPO NA RESIDÊNCIA. O N° DE MORADORES DEVE SER 

IGUAL AO N° FINAL DA PERGUNTA ANTERIOR, OU SEJA, DEVE-SE EXCLUIR EMPREGADOS E QUEM 

ALUGA QUARTOS). 

1. Nº de 

ordem 
2. Nome 

3. Condição 

na família 

4. Sexo 

1. Masculino 2. 

Feminino 

5. Data de nascimento 

(dia/mês/ano) 

6. Idade 
7. Recusa 

1. Sim/ 2. Não 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Condição na família (EM RELAÇÃO AO CHEFE DA FAMÍLIA) 

1 Chefe 6 Neto(a) 11 Nora 

2 Cônjuge 7 Irmão (ã) 12 Outro parente 

3 Filho(a) biológico(a) 8 Pai 13 Agregado(a) 

4 Filho(a) não biológico(a) 9 Mãe   

5 Enteado(a) 10 Genro   
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03. INFORMAÇÕES SOBRE PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO 

N° de ordem: |___|___| Nome do morador:____________________________________________ 

01. Nos últimos 6 meses alguém que mora nessa residência recebeu doação de algum alimento, 

que não seja cesta da empresa onde trabalha? 

1  Sim 2  Não (PULAR PARA 03) 

02. Quem distribuiu estes alimentos? (PODE-SE ASSINALAR MAIS DE UMA RESPOSTA) 

1  O Governo 4  Outro(s) 

2  A Igreja   Qual(is)?____________________________ 

3  Uma Entidade filantrópica ou ONG 

03. Atualmente recebe outro benefício como... (PODE-SE ASSINALAR MAIS DE UMA RESPOSTA) 

1  ...Bolsa família 3  Não recebo outro ou nenhum benefício 

2  Outro(s)    

  Qual(is)?____________________________    

04. INFORMAÇÕES SOBRE VIOLÊNCIA/ESTRESSE FAMILIAR 

01. No Rio de Janeiro tem sido registrado um alto índice de roubos, assaltos e assassinatos. Em relação a essas 

violências, você e sua família: 

1  Sentem-se ameaçados ou amedrontados sempre que saem de casa. 

2  Sentem-se ameaçados ou amedrontados somente quando saem de casa à noite. 

3  Sentem-se ameaçados ou amedrontados mesmo sem sair de casa. 

4  Nunca se sentem ameaçados ou amedrontados 

02. Nos últimos 12 meses, você ou alguém de sua família foi assaltado(a) ou roubado(a), isto é, teve 

dinheiro ou algum bem tomado, mediante uso ou ameaça de violência? 

1  Sim 1.1. Quando foi a última vez que isso aconteceu? 

   1  Há menos de 1 mês 

   2  Entre 1 e 6 meses atrás 

   3  Entre 7 e 12 meses atrás 

2  Não 
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03. Nos últimos 12 meses, você ou alguém da sua família foi vítima de alguma agressão física? 

1  Sim 1.1. Quando foi a última vez que isso aconteceu? 

   1  Há menos de 1 mês 

   2  Entre 1 e 6 meses atrás 

   3  Entre 7 e 12 meses atrás 

2  Não 

04. Nos últimos 12 meses, você ou alguém da sua família sofreu algum acidente de trânsito, seja 

como motorista, passageiro ou pedestre? 

1  Sim 1.1. Quando foi a última vez que isso aconteceu? 

   1  Há menos de 1 mês 

   2  Entre 1 e 6 meses atrás 

   3  Entre 7 e 12 meses atrás 

2  Não 

05. Algum dos seus familiares está sofrendo alguma doença grave? 

1  Sim 1.1 Quem? __________________________________    

   1.2 Qual o grau de parentesco em relação ao chefe da casa? ______________________ 

2  Não     

06. Algum dos seus familiares morreu nos últimos 12 meses? 

1  Sim 1.1 Quem? __________________________________    

   1.2 Qual o grau de parentesco em relação ao chefe da casa? ______________________ 

2  Não     

 

05. SEGURANÇA ALIMENTAR PARA ADULTO RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO DA 

FAMÍLIA 

01. Nos últimos 3 meses você teve preocupação de que a comida na sua casa acabasse antes que 

você tivesse condição de comprar ou receber mais comida? 

1  Sim 9  Não sabe ou recusa (PULAR PARA 03) 

2  Não (PULAR PARA 03) 
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02. Com que frequência isso aconteceu? 

1  Em quase todos os dias 3  Em apenas 1 ou 2 dias 

2  Em alguns dias 4  Não sabe ou recusa 

03. Nos últimos três meses a comida acabou antes que você tivesse dinheiro para comprar mais?  

1  Sim 9  Não sabe ou recusa (PULAR PARA 05) 

2  Não (PULAR PARA 05) 

04. Com que frequência isso aconteceu? 

1  Em quase todos os dias 3  Em apenas 1 ou 2 dias 

2  Em alguns dias 9  Não sabe ou recusa responder 

05. Nos últimos 3 meses você ficou sem dinheiro para ter uma alimentação saudável e variada?  

1  Sim 9  Não sabe ou recusa (LER A OBSERVAÇÃO) 

2  Não (LER A OBSERVAÇÃO) 

06. Com que freqüência isso aconteceu? 

1  Em quase todos os dias 3  Em apenas 1 ou 2 dias 

2  Em alguns dias 9  Não sabe ou recusa responder 

OBS: NO CASO DE RESPOSTA “NÃO” OU “NÃO SABE OU RECUSA” EM TODAS AS PERGUNTAS 

ANTERIORES, PULAR PARA 19. NO CASO DE RESPOSTA “SIM” EM ALGUMA DELAS, PULAR PARA 07 

SE NA CASA HÁ MENORES DE 18 ANOS, CASO CONTRÁRIO PULAR PARA 09. 

07. Nos últimos 3 meses você não pode oferecer a(s) sua(s) criança(s) ou adolescente(s) uma 

alimentação saudável e variada porque não tinha dinheiro para isto?  

1  Sim 9  Não sabe ou recusa 

2  Não 

08. Nos últimos 3 meses a(s) criança(s) ou o(s) adolescente(s) não comeu (comeram) quantidade 

suficiente porque não havia dinheiro para a comida? 

1  Sim 9  Não sabe ou recusa 

2  Não 

09. Nos últimos 3 meses você teve que se arranjar com apenas alguns alimentos porque o dinheiro 

acabou? 

1  Sim 9  Não sabe ou recusa 

2  Não 
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10. Nos últimos 3 meses você ou algum adulto em sua casa diminuiu, alguma vez, a quantidade de 

alimentos nas refeições ou pulou refeições, porque não havia dinheiro suficiente para comprar 

comida? 

1  Sim 9  Não sabe ou recusa 

2  Não 

11. Nos últimos 3 meses, você alguma vez comeu menos do que achou que devia porque não havia 

dinheiro suficiente para comprar comida? 

1  Sim 9  Não sabe ou recusa 

2  Não 

12. Nos últimos 3 meses, você alguma vez sentiu fome mas não comeu porque não podia comprar 

comida suficiente? 

1  Sim 9  Não sabe ou recusa 

2  Não 

13. Nos últimos 3 meses, você perdeu peso porque não tinha dinheiro suficiente para comprar 

comida? 

1  Sim 9  Não sabe ou recusa 

2  Não 

14. Nos últimos 3 meses, você ou qualquer outro adulto em sua casa ficou, alguma vez, um dia inteiro 

sem comer ou, teve apenas uma refeição ao dia, porque não havia dinheiro para comprar comida? 

1  Sim 9  Não sabe ou recusa 

2  Não 

OBS: CASO NÃO HAJA MENORES DE 18 ANOS NA CASA, PULAR PARA 19. 

15. Nos últimos 3 meses, você alguma vez diminuiu a quantidade de alimentos das refeições de sua(s) 

criança(s) ou adolescente(s), porque não havia dinheiro o suficiente para comprar comida? 

1  Sim 9  Não sabe ou recusa 

2  Não 

16. Nos últimos 3 meses, alguma vez você teve de pular uma refeição da(s) criança(s) ou 

adolescente(s) porque não havia dinheiro para comprar comida? 

1  Sim 9  Não sabe ou recusa 

2  Não 

 



 

 

 

117 

17. Nos últimos 3 meses, sua(s) criança(s) ou adolescente(s) teve (tiveram) fome mas você 

simplesmente não podia comprar mais comida? 

1  Sim 9  Não sabe ou recusa 

2  Não 

18. Nos últimos 3 meses, sua(s) criança(s) ou adolescente(s) ficou (ficaram) sem comer por um dia 

inteiro porque não havia dinheiro para a comida? 

1  Sim 9  Não sabe ou recusa 

2  Não 

19. Quando, por qualquer motivo, há pouca comida na casa para uma refeição, vocês... 

1  ...Repartem igualmente entre os moradores? 

2  Dão prioridade a alguém? 2.1 A quem vocês dão prioridade?______________ 

   Número de ordem: |___|___| 

3  Ou nunca houve pouca comida na casa. 

20. Como você avalia a qualidade da alimentação neste domicílio? 

1  Ótima 

2  Boa 

3  Regular 

4  Ruim 

5  Péssima 

06. INFORMAÇÕES SOBRE A FAMÍLIA E CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DOMICILIAR 

01. O abastecimento de água dessa residência é feito através de ... 

1  ...Rede pública, 3  Carro-pipa 

2  Poço ou nascente, 4  ou outro(s), qual(is)? ______________________ 

02. O lixo dessa residência é ... 

1  ...Coletado diretamente por serviço de limpeza, 

2  
Coletado indiretamente, ou seja, colocado ou despejado pelo morador em caçamba ou 

containers, 

3  Queimado ou enterrado, 

4  Colocado em céu aberto, 

5  ou outro(s), qual(is)?________________________ 
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03. O esgotamento sanitário dessa residência é feito através de... 

1  ...Rede pública, 4  Céu aberto 

2  Fossa séptica, 5  ou outro(s),  

3  Fossa rudimentar,   qual(is)? _______________________ 

04. Essa residência tem algum tipo de filtro de água? 

1  Sim 

2  Não, mas a água para beber e cozinhar é tratada (fervida, clorada, etc) 

3  Não tem filtro e nem trata a água 

05. Nessa residência tem... 1. Sim 2. Não 

1 Geladeira simples?   

2 Geladeira duplex ou freezer?   

3 Máquina de lavar roupa?   

4 Aspirador de pó?   

5 Vídeo cassete ou DVD?   

06. Quantos(as) _________existem nessa residência? 

1 Rádios |__|__| 

2 Banheiros |__|__| 

3 TV a cores |__|__| 

4 Empregadas mensalistas |__|__| 

5 Automóveis |__|__| 

07. Em geral, qual a renda total aproximada da sua família incluindo salários, aposentadorias, 

pensões e outros rendimentos como aluguéis? 

R$ |__|__|__|. |__|__|__| , |__|__| 
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07. INFORMAÇÕES SOBRE MORADORES COM 19 ANOS OU MAIS 

N° de ordem: |___|___| Nome do MORADOR com 19 anos ou mais: ____________________________ 

01. Cor de pele/raça: 

01.1. Segundo opinião do entrevistador: 

1  Branca 4  Amarela (oriental) 

2  Parda (morena) 5  Indígena 

3  Preta (negra) 

01.2. Na sua opinião, qual a sua cor ou raça?: 

______________________________________________________________________________________ 

02. Comparando-se com pessoas da sua idade, você considera o seu estado de saúde como... 

1  ...Muito bom, 3  Regular, 

2  Bom, 4  ou Ruim? 

03. Qual é o seu peso atual?  |__|__|__| , |__| kg 

04. Qual é a sua altura?  |__| , |__|__| m 

05. Você usou fórmulas, chás ou remédios para perder peso ou queimar gorduras alguma vez na 

vida? 

1 

 

Sim 2 

 N

ã

o 

(PULAR PARA 08) 

06. Você usou fórmulas, chás ou remédios para perder peso ou queimar gorduras nos últimos 6 

meses? 

1 

 

Sim 2 

 N

ã

o 

(PULAR PARA 08) 

07. O que você usou nos últimos 6 meses? 

1 _______________________________________________________  

2 _______________________________________________________  

3 _______________________________________________________  
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08. Você esteve internado(a) nos últimos 12 meses? (SE MULHER, EXCLUIR O PERÍODO DE 

GRAVIDEZ OU PARTO) 

1  Sim 1.1 Quantas vezes? |__|__| vezes 

   1.2 Qual foi o motivo? __________________________ 

2  Não  

09. Você foi diagnosticado(a) como tendo pressão alta nos últimos 12 meses? 

1  Sim 2  

N

ã

o 

(PULAR PARA 11) 

10. Você está tomando remédio atualmente para pressão alta?  

1  Sim 2  Não 

11. Você já teve peso maior do que seu peso atual? 

1  Sim 1.1 Qual foi este peso? |__|__|__| , |__| Kg 

   1.2 Quantos anos você tinha quando atingiu esse peso? |__|__|__| anos 

2  Não  

12. Você está tomando algum complexo vitamínico ou mineral? 

1  Sim 1.1 Qual(is)? ___________________________________ 

2  Não  

13. Você está fazendo alguma dieta especial? 

1  Sim, para emagrecer 5  Sim, outra. 

2  Sim, para diabetes   Qual(is)? __________________________ 

3  Sim, para pressão alta 6  Não 

4  Sim, para colesterol 

14. Na sua opinião, a sua alimentação, em geral, é saudável? 

1  Sim 2  Não 

15. Você come frutas todos os dias ou quase todos os dias (PELO MENOS 5 VEZES POR SEMANA), 

que não sejam em forma de sucos e refrescos? 

1  Sim (PULAR PARA 17) 2  Não 
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16. Qual é o principal motivo de você não comer fruta todos os dias ou quase todos os dias?  

1  Não gosta muito de frutas 4  Frutas são caras 

2  Frutas são difíceis de comprar 5  Não tenho o costume 

3  Frutas são difíceis de comer 6  Não tenho tempo 

17. Você come todos os dias ou quase todos os dias (PELO MENOS 5 VEZES POR SEMANA) 

verduras e legumes que não sejam batata, inhame, aipim e outras raízes? 

1  Sim (PULAR PARA 19) 2  Não 

 

18. Qual é o principal motivo de você não comer verduras e legumes todos os dias ou quase todos 

os dias? 

1  Não gosto muito de verduras e legumes 4  Verduras e legumes são difíceis de preparar 

2  
Verduras e legumes são difíceis de 

comprar 
5  Não tenho o costume 

3  Verduras e legumes são caros 6  Não tenho tempo 

19. Você já comeu uma grande quantidade de comida de uma só vez num espaço de tempo de até 2 

horas, e sentiu que perdeu o controle, não podendo evitar começar a comer e, depois de começar, 

não conseguir mais parar de comer? 

1  Sim 2  Não (PULAR PARA 21) 

20. Nos últimos 6 meses, com que freqüência você comeu deste modo? 

1  Nunca 3  Uma vez por semana 

2  Menos de uma vez por semana 4  Duas ou mais vezes por semana 

21. Nos últimos 6 meses, você usou regularmente (PELO MENOS 1 VEZ POR SEMANA), algum  

método para controlar o peso como... 

 21.1...Laxantes, diuréticos ou vômitos provocados? 

 1  Sim 2  Não 

 21.2...Dieta muito restrita ou jejum? 

 1  Sim 2  Não 

22. Somando todos os cigarros que você fumou a vida inteira, mesmo que já tenha parado, o total 

chega a 5 maços ou 100 cigarros? 

1  Sim  2  Não / Não fumei (PULAR PARA 28) 
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23. Com que idade você começou a fumar? |__|__| anos 

24. Atualmente, você fuma cigarros? 

1  Sim  

2  Não 2.1 Com que idade parou de fumar? |__|__| anos (PULAR PARA 28) 

25. Atualmente, você fuma cigarros diariamente? 

1  Sim  2  Não (PULAR PARA 27) 

 

26. Em média, quantos cigarros você fuma por dia? |__|__| cigarros 

27. Em geral, quanto você paga pelo maço... 

1 ...Da marca mais freqüente que você fuma? R$|__|__| , |__|__| 

2 ...Da segunda marca mais freqüente que você fuma? R$|__|__| , |__|__| 

3  Não compro o maço, só compro a unidade. 

4  Não compro o maço, consigo com outras pessoas. 

28. Qual foi a última série que você cursou? 

 
 

29. Qual é o seu estado civil ou situação conjugal atual? 

1  Solteiro(a) 3  Separado(a), divorciado(a) ou desquitado(a) 

2  Casado(a) ou vive com companheira(o) 4  Viúvo(a) 

30. Você atualmente trabalha ou faz estágio? (CONSIDERAR SIM MESMO QUE DE LICENÇA POR 

MENOS DE 3 MESES) 

1  Sim 1.1 Você recebe... (PODE-SE ASINALAR MAIS DE UMA RESPOSTA) 

   1  ...Vale compra, 3  ...Cesta básica? 

   2  ...Ticket refeição, 4  ...Nenhum benefício. 

2  Não 2.1 Você já trabalhou ou estagiou alguma vez? (ASSINALAR UMA OPÇÃO E DEPOIS 

PULAR PARA 36) 

 
 

 1  
Sim, mas está 

desempregado(a) 
4  Sim, outra situação. 
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   2  Sim, mas está aposentado(a)   Qual?___________________________ 

   3  Sim, mas está de licença 5  Nunca trabalhou ou estagiou 

31. Qual é a sua ocupação atualmente? Codificação posterior 

__________________________________________________________________ |__|__| 

32. Classifique a ocupação do informante tendo em vista que na maior parte do tempo as suas atividades 

são: 

1  Exercidas sentadas, com movimentos leves de braços e tronco ou em pé, com trabalho leve em 

máquina ou bancada movimentando braços e pernas. Exemplo: médico, advogado, bancário, 

operador de caixa, motorista, auxiliar de escritório, balconista, professor e vendedor. 

2  Exercidas sentadas, em máquinas ou bancada com movimentação vigorosa de braços e pernas, 

ocupações  exercidas  de  pé,  como trabalho moderado em máquina ou bancada e as ocupações 

exercidas em movimento. Exemplo: carteiro, contínuo, vendedor domiciliar, pintor de parede, 

eletricista, marceneiro, mecânico de automóveis, faxineiro e caseiro. 

3  Pesadas, com atividades de levantar ou arrastar. Exemplo: servente de pedreiro, lixeiro e estivador. 

33. Em geral, quantas horas você trabalha ou faz estágio por semana? |__|__| horas 

34. Nas últimas 2 semanas, com que freqüência você teve dificuldade para dormir ou pegar no sono?  

1  Sempre 4  Raramente 

2  Quase sempre 5  Nunca 

3  Às vezes 

35. Em geral, quantas horas você costuma dormir por noite? |__|__| horas 

36. Nos últimos 3 meses, você fez semanalmente...  

Atividades de lazer 
1. 

Sim 

Quantas vezes 

por semana? 

Quantos minutos 

gasta por vez? 
2. Não 

1 Caminhadas?  |__|__| |__|__|__|  

2 Vôlei?  |__|__| |__|__|__|  

3  Musculação?  |__|__| |__|__|__|  

4 Ginástica?  |__|__| |__|__|__|  

5 Hidroginástica?  |__|__| |__|__|__|  

6 Bicicleta?  |__|__| |__|__|__|  

7 Corrida?  |__|__| |__|__|__|  
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8 Futebol?  |__|__| |__|__|__|  

9 Lutas?  |__|__| |__|__|__|  

10 Natação?  |__|__| |__|__|__|  

11 Basquete?  |__|__| |__|__|__|  

12 
Outra atividade? 

Qual?____________________ 
 |__|__| |__|__|__|  

Atividades da vida diária     

13 
Tomou conta de criança menor de 3 

anos? 
 |__|__| |__|__|__|  

14 Passou roupa?  |__|__| |__|__|__|  

15 Lavou roupa no tanque?  |__|__| |__|__|__|  

16 Fez faxina na sua casa?  |__|__| |__|__|__|  

17 Fez limpeza no quintal?  |__|__| |__|__|__|  

18 Foi a pé para o trabalho, colégio, etc?  |__|__| |__|__|__|  

19 
Foi de bicicleta para o trabalho, colégio, 

etc? 
 |__|__| |__|__|__|  

20 
Outra atividade? 

Qual?____________________ 
 |__|__| |__|__|__|  

37. Vou citar algumas refeições e gostaria de saber onde você as realiza com maior freqüência 

REFEIÇÕES 
Usualmente 

não realiza 
Casa 

No trabalho, 

mas leva de 

casa 

No 

trabalho 

Lanchonete, 

bar, 

restaurante 

Outros 

A Café da manhã 1.  2.  3.  4.  5.  6.  

B Almoço 1.  2.  3.  4.  5.  6.  

C 
Lanche da 

tarde 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  

D Jantar 1.  2.  3.  4.  5.  6.  
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08. INFORMAÇÕES SOBRE ESTADO DE SAÚDE DE MULHERES COM 19 ANOS OU MAIS 

N° de ordem: |___|___| Nome da MULHER com 19 anos ou mais: ______________________________ 

01. Você está amamentando? 

1  Sim (TERMINAR AQUI) 2  Não 

02. Está grávida atualmente? 

1  Sim (TERMINAR AQUI) 2  Não 

03. Com que idade você teve a sua 1
a
 menstruação? |__|__| anos 

04. Você esteve grávida alguma vez? 

1  Sim 2  Não (PULAR PARA 08) 

05. Com que idade você ficou grávida pela 1
a
 vez? |__|__| anos 

06. Quantas vezes você engravidou, incluindo abortos e nascimentos mortos? |__|__| vezes 

07. Quantos filhos vivos você teve? |__|__| filhos 

08. Você, atualmente, está usando pílula ou injeção anticoncepcional? 

1  Sim 2  Não (PULAR PARA 09) 

 1.1 Qual? _________________________ 

09. Você ainda fica menstruada? 

1  Sim (PULAR PARA 13) 2  Não 

10. Com que idade parou de menstruar? |__|__| anos 

11. Porque você não menstrua mais? 

1  Menopausa natural 3  Outro motivo.  

2  
Cirurgia para a retirada de útero ou 

ovário 
  Qual?__________________________ 

12. Depois que parou de menstruar, você já usou  hormônio para a menopausa?  

1  Sim e continua usando. Qual? __________________________ 

2  Sim, mas parou de usar há |__|__|anos  |__|__|meses 

3  Não 
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ANEXO 2: QFCA 
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ANEXO 3: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Universidade do Federal do Rio de Janeiro – 

Universidade Federal Fluminense– Instituto Nacional Câncer – IBGE 

 

Título do Estudo: Avaliação do estado nutricional, hábitos alimentares e insegurança alimentar  no 

município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este documento lhe dará informações e pedirá o seu consentimento para participar de uma 

pesquisa desenvolvida por um grupo de pesquisadores Instituto de Nutrição da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da 

Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense, Instituto Nacional do Câncer e IBGE.  

O estudo pretende avaliar possíveis associações da alimentação e estado nutricional com 

alterações na saúde como a hipertensão (pressão alta), dos moradores do segundo distrito de Duque de 

Caxias. Ela será realizada através de questionários com perguntas sobre a alimentação, saúde e 

informações condições de moradia, renda familiar, idade entre outras, e de exames complementares 

(medida do peso, altura e pressão sanguínea). 

Sua casa será visitada por entrevistadores, identificados com uso de crachá. Eles aplicarão um 

questionário com as crianças, os adolescentes e os adultos que morarem na sua casa. Neste dia, o 

peso, a altura e as medidas das circunferências da cintura e do quadril das pessoas com idade acima de 

doze anos serão avaliados, através de balanças e fitas próprias para as medidas. Você será informado 

se estas medidas estão adequadas para sua idade e seu sexo.  

Também será avaliada a medida de pressão sangüínea neste dia sendo este procedimento 

totalmente sem risco para as pessoas, sendo informado logo após a medida da pressão o valor 

encontrado.  

Garantimos que todos os procedimentos que serão realizados, ou seja, medida de peso, altura, 

pressão arterial, não oferecerão riscos para a sua saúde.  

As informações coletadas serão mantidas em sigilo e não serão divulgadas em qualquer hipótese, 

sendo os resultados apresentados em conjunto, não sendo possível a identificação das pessoas que 

participaram do estudo. 

 

Com Quem Você Deve Entrar em Contato em Caso de Dúvida: 

Se você tem alguma questão ou dúvidas sobre a pesquisa você pode entrar em contato com: 

Dra. Rosely Sichieri no Instituto de Medicina Social, Rua São Francisco Xavier n
o
 524, sala 7002, bloco E. 

Maracanã, telefone: 2584-7303, ramal 244 ou 255, ou por e-mail: sichieri@uerj.br. 

mailto:sichieri@uerj.br
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Suas dúvidas podem também ser enviadas para o Comitê de revisão de Ética do Instituto de 

Medicina Social (Dr. José Ueleres Braga, Comitê para Ética em Coordenações de Pesquisa, Instituto de 

Medicina Social – UERJ, Rua São Francisco Xavier n
o
 524, 7º andar, bloco E. CEP 20550-012, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil, telefone: 2284-8249.  
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Declaração de Consentimento: 

 

Declaro que li e entendi o documento de consentimento e o objetivo do estudo, bem como seus 

possíveis benefícios e riscos. Tive oportunidade de perguntar sobre o estudo e todas as minhas dúvidas 

foram esclarecidas. Entendo que estou livre para decidir não participar desta pesquisa. 

Receberei uma cópia assinada e datada deste documento. 

 

_____________________________________      ________ 

Nome do Participante         Data 

 

 

_____________________________________      ________ 

Assinatura do Participante (ou seu representante legal)     Data 

                        

 

_____________________________________      ________ 

Assinatura da pessoa que explicou o consentimento informado    Data                           

 

 

 

Coordenação 

 

Dra. Rosely Sichieri – Instituto de Medicina Social – UERJ, Rua São Francisco Xavier n
o
 524, 7º andar. 
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