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RESUMO  

Introdução: A obesidade tem se transformado em uma epidemia no mundo todo e é fator de risco 

para várias doenças crônicas. É um fenômeno multicausal de difícil abordagem que causa 

impacto na qualidade de vida. Sabe-se que mulheres obesas, de uma forma geral, têm escores 

inferiores na auto-avaliação da qualidade de vida em relação aos homens obesos. No entanto, 

não encontramos estudos que tenham analisado a interação biológica entre gênero e obesidade 

para baixa qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS). Objetivo: Verificar a existência de 

interação biológica entre sexo e obesidade na QVRS, independentemente da presença de 

comorbidades. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal a partir dos dados do estudo 

CAMELIA, cujas visitas ocorreram entre julho de 2006 a dezembro de 2007, com a população 

assistida pelo Programa Médico de Família de Niterói (PMF). Para o presente estudo foram 

incluídos indivíduos de 19 a 64 anos, sem comorbidades graves (n=605). A obesidade foi 

definida pelo índice de massa corporal (IMC 30kg/m²). A qualidade de vida foi avaliada pelo 

instrumento Short Form Health Survey (SF-36). A baixa QVRS foi definida em total: a 

pontuação geral do SF-36, física: componente físico do SF-36 e mental: componente mental do 

SF-36, dicotomizadas em pontuação inferior ao 1º quartil – baixa qualidade de vida e igual ou 

superior – controle. Foram criadas variáveis para quatro categorias de exposição: mulheres 

obesas (+ +), mulheres não obesas (+ -), homens obesos (- +) e homens não obesos (- -) como 

categoria de referência. Afastamentos da aditividade foram verificados e seus intervalos de 

confiança de 95% foram estimados a partir do método delta. Resultados: Mulheres obesas, 

mesmo após ajuste, apresentaram maior percentual de baixa qualidade de vida total, física e 

mental em relação aos homens não obesos, com maiores associações nas dimensões físicas 

(ORa= 2,13, IC=1,08-4,21) que nas dimensões mentais (ORa= 1,38, IC=0,62-3,04). O excesso 

de risco devido à interação foi estatisticamente significativo nas dimensões físicas. Conclusão: 

Os resultados corroboram com a hipótese de interação biológica entre sexo e obesidade na 

qualidade de vida.  Este estudo contribui para a saúde pública com o alerta de que um excesso de 

casos de baixa QVRS está relacionado com a combinação mulher e obesidade. 

 

Palavras-chave: causalidade; obesidade; gênero e saúde; qualidade de vida. 



 

 

ABSTRACT 

Introduction: Obesity has become a worldwide epidemic and is a risk factor for several chronic 

diseases. It is a multicausal phenomenon of difficult approach that impacts the quality of life. It 

is known that obese women in general have lower scores on elf-assessment of quality of life than 

obese men. However, we found no studies that have examined the biological interaction between 

gender and obesity for low-related quality of life (HRQoL). Objective: To verify the existence of 

biological interaction between sex and obesity on HRQoL measured by the SF-36, regardless of 

the presence of comorbidities. Methodology: This was a cross-sectional study based on data 

from CAMELIA study whose visits occurred between July 2005 and December 2006, with 

population assisted by the Family Doctor Program of Niterói (PMF). For the present study 

included individuals from 19 to 64 years, without severe comorbidities (n = 605). Obesity was 

defined by body mass index (BMI  30kg / m²). Quality of life was assessed by the SF-36. The 

low HRQoL was defined in total: the overall score of the SF-36 physical: physical component of 

the SF-36 and mental: mental component of the SF-36 dichotomized into score below the 1st 

quartile - low quality of life and greater than or equal - control. Variables were created for four 

exposure categories: obese women (+ +), non-obese women (+ -), obese men (- +) and non-

obese men (-) as the reference category. Departures from additivity were observed and their 

confidence intervals of 95% were estimated from the delta method. Results: Obese women, even 

after adjustment, showed higher percentages of low overall quality of life, physical and mental 

health compared to non-obese men, with the largest associations in the physical (ORa = 2.13, CI 

= 1.08 to 4, 21) that the mental dimensions (ORa = 1.38, CI = 0.62 to 3.04). The excess risk due 

to interaction was statistically significant in physical dimensions. Conclusion: The results 

corroborate the hypothesis of biological interaction between sex and obesity on quality of life. 

This study contributes to public health with the warning that an excess of cases of low HRQOL 

is related to obesity and woman combination. 

 

Keywords: causality, obesity, gender and health, quality of life. 
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1. INTRODUÇÃO 

A obesidade é considerada um dos principais problemas de saúde pública, em função da 

magnitude e da velocidade da sua evolução em vários países do mundo, constituindo-se como 

uma pandemia segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004). Está presente tanto em 

países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento, independente de condições 

econômicas e sociais (IBGE, 2004; Velásquez-Meléndez et al., 2004). Os danos acarretados por 

ela são extensos e este agravo constitui um fator de risco importante para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, dislipidemia, diabetes, resistência insulínica, hipertensão arterial e 

aterosclerose. A obesidade relaciona-se ainda a outras enfermidades incluindo as 

cerebrovasculares, certos tipos de câncer e prejuízos psicossociais que são responsáveis por uma 

parcela significativa e crescente na carga de doenças no Brasil (Ferreira et al., 2006; Malta et al., 

2006; Parillo et al., 2004; Pinheiro et al., 2004; Mirmiram et al., 2002; Pi-Sunyer, 2002; 

Francischi et al., 2000). 

Nas últimas décadas, desenvolveu-se uma crescente preocupação não só com as medidas 

tradicionais de morbidade e mortalidade, pois essas nem sempre refletem a forma como as 

pessoas se sentem, mas também com a avaliação de medidas complementares do estado de saúde 

como o impacto na qualidade de vida (QV) e seu comprometimento das atividades diárias, 

medidas de percepção de saúde e de status funcional (Guyatt et al., 2007), numa perspectiva 

multidimensional de considerar saúde , essa definida em 1946 pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), como um completo estado de bem-estar físico, mental e social e não meramente a 

ausência de doença (WHO, 1946). 

A QV é definida como a percepção do indivíduo em relação à sua posição na vida de 

acordo com o contexto cultural e os sistemas de valores nos quais vive e em relação a seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações (WHOQOL GROUP, 1995). Já a conceituação 
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de qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) agrega e relaciona a questão da doença e das 

intervenções em saúde (CDC, 2000). 

A QVRS tem sido enfatizada por possibilitar a análise da situação de saúde e as 

manifestações da doença na vida do indivíduo em sua própria perspectiva. Um instrumento 

bastante utilizado para avalia-la de forma ampla é o Medical Outcomes Study 36-item Short 

Form Health Survey (SF-36), um questionário genérico de saúde, validado e disponível para a 

utilização no Brasil (Ciconelli et al., 1999). 

O impacto negativo da obesidade na QVRS dos indivíduos tem sido alvo de diversas 

investigações (Renzaho et al., 2010; Saraç et al, 2007; Hassan et al., 2003; Larsson et al., 2002; 

Ford et al., 2001; Kolotkin et al., 2001). Achados de vários estudos consistentemente 

encontraram que a obesidade causa uma consequência negativa na qualidade de vida 

principalmente na dimensão física e especialmente nas mulheres (Bentley et al., 2011; Wee et 

al., 2010; Mond et al., 2009; Solfoft et al., 2009; Orsi et al., 2008; Saraç et al., 2007; Dinç et al., 

2006; Larsson et al., 2002). Porém, estudos de efeitos de um possível sinergismo entre o sexo 

feminino e a obesidade não foram encontrados. 

O desafio de compreender a relação entre os mecanismos biológicos, comportamentais e 

ambientais que pode causar interação entre a obesidade e o sexo feminino no comprometimento 

da QVRS, talvez seja o motivo da escassez dessa investigação, pois a complexidade nas 

diferenças de gênero na saúde nem a perspectiva biológica, nem a social por si só é capaz de 

explicar (Bird e Rieker, 1999).  

A interação biológica refere-se a uma ação de dependência entre dois ou mais fatores 

atuando na mesma causa suficiente para produzir um desfecho, ou seja, um fator pode 

potencializar a ação de outro; é representada quando dois fatores agem de forma sinérgica, 

causando uma doença em indivíduos que não ficariam doentes se exposto a qualquer um dos 

fatores isoladamente (Guimarães, 2009; Kalilani e Atashili, 2006; Rothman e Grenland, 1998). 

O mecanismo subjacente à hipótese de interação entre sexo feminino e obesidade para o impacto 

na QVRS pode incluir a questão genética ou biológica como a composição corporal - que se 

relaciona com as variáveis de desempenho como força e resistência - e variáveis psicológicas e 

sociais, de como as mulheres, diferente dos homens, percebem sua aparência física e são mais 

susceptíveis ao sofrimento mental. 

Neste estudo pretende-se contribuir para o conhecimento sobre o efeito combinado do 

sexo feminino e da obesidade para a baixa QVRS, analisando a hipótese de interação biológica 

entre esses dois fatores em adultos assistidos pelo Programa Médico de Família (PMF) em 

Niterói, Rio de Janeiro (RJ). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Definição, diagnóstico e classificação da obesidade 

A obesidade é uma doença crônica representada pelo acúmulo excessivo de gordura 

corporal em extensão tal que, acarreta prejuízos à saúde dos indivíduos (Ferreira et al., 2006; 

Pinheiro et al., 2004; Velásquez-Meléndez et al., 2004; WHO, 2000; Halpern et al., 1998). 

A combinação de massa corporal e distribuição de gordura é, provavelmente, a melhor 

opção para avaliar a massa gordurosa corporal e sua distribuição. No entanto, somente poucas 

formas são aplicáveis a grandes grupos de indivíduos, como em estudos epidemiológicos, devido 

principalmente ao alto custo dos mesmos. Um dos métodos mais simples é o cálculo do Índice 

de Massa Corpórea (IMC) (ABESO, 2009). 

O IMC, também conhecido como índice de Quételet, em homenagem ao seu criador 

Adolphe Quételet, utilizado na avaliação do estado nutricional de populações, é obtido a partir 

da divisão da massa corporal em quilogramas, pela estatura em metro, elevada ao quadrado 

(kg/m²). Através deste parâmetro, os adultos são classificados como obesos de acordo com os 

pontos de corte de IMC segundo WHO (2000) (Quadro 1). Para os adultos, estes pontos de corte 

permitem identificar indivíduos com excesso de peso e obesidade e o grau de risco para 

comorbidades. Os adultos são considerados obesos quando o IMC encontra-se maior ou igual a 

30kg/m² (WHO, 2000). 

Quadro 1 - Pontos de Corte para IMC estabelecidos para Adultos 
IMC (kg/m

2
) Diagnóstico Nutricional Risco de Co-morbidades 

< 18,5 Baixo Peso 
Baixo, embora aumento o 

risco de outros problemas clínicos 

 18,5 e ≤ 24,9 Adequado ou Normopeso Médio 

≥ 25 Excesso de Peso 

 25 e ≤ 29,9 Sobrepeso ou Pré-obesidade Aumentado 

 30 e ≤ 34,9 Obesidade Classe I Moderado 

 35 e ≤ 39,9 Obesidade Classe II Grave 

 40 Obesidade Classe III Muito Grave 

Fonte: WHO, 2000. 
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Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica 

(2009), além do IMC, outros métodos seguintes são utilizados para avaliar a composição 

corporal: 

 Medição da espessura das pregas cutâneas: utilizada como indicador de 

obesidade, pois há relação entre a gordura localizada nos depósitos debaixo da pele e a gordura 

interna ou a densidade corporal;  

 Bioimpedância: forma portátil disponível para avaliação clínica;  

 Ultrassonografia: técnica que tem sido cada vez mais utilizada e apresenta 

excelente correlação com a medida de pregas cutâneas. Além da avaliação da espessura do 

tecido adiposo, avalia também tecidos mais profundos nas diferentes regiões corporais;  

 Tomografia computadorizada: método de imagem considerado preciso e confiável 

para quantificar o tecido adiposo subcutâneo e, em especial, o intra-abdominal; 

 Ressonância magnética: por ser um método não invasivo e que não expõe o 

paciente à radiação, pode-se utilizá-lo para diagnóstico e acompanhamento da gordura visceral 

em indivíduos com alto risco e que estejam em tratamento para perder peso. Seu alto custo, no 

entanto, não lhe permite ser utilizado rotineiramente;  

 Relação circunferência cintura/quadril (RCQ): inicialmente, a medida mais 

comumente usada para obesidade central;  

 Medida da circunferência abdominal: reflete melhor o conteúdo de gordura 

visceral que a RCQ, também se associa muito à gordura corporal total (ABESO, 2009). 

Mas, apesar das limitações do IMC como: a correlação com a estatura, que apesar de 

baixa ainda é significativa; a correlação com a massa livre de gordura, principalmente nos 

homens; e a influência da proporcionalidade corporal (relação tamanho das pernas/tronco), tal 

que indivíduo com menor comprimento da perna tenha um valor de IMC maior e ainda no fato 

do IMC não expressar a distribuição de gordura corporal andróide e ginecóide, o uso do IMC é 

conveniente, devido principalmente à ausência de outro indicador que seja tão simples (Halpern, 

1998). 

 

2.2 Epidemiologia da obesidade 

Evidências sugerem que a prevalência de sobrepeso e obesidade vêm atingindo 

proporções epidêmicas tanto em países desenvolvidos e em desenvolvimento (Pinheiro et al., 

2004; Pereira et al., 2003), por isso, a obesidade está sendo considerada uma epidemia mundial 
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(Pereira et al., 2003). O aumento de sua prevalência no mundo vem se revelando como um dos 

mais importantes fenômenos clínico-epidemiológicos da atualidade (Velloso, 2006).  

A Transição Nutricional predominante no Brasil é caracterizada pela epidemia 

emergencial do sobrepeso e, particularmente da obesidade, como evento de maior visibilidade 

epidemiológica e de implicações correlatas com o comportamento da morbi-mortalidade (Batista 

Filho et al., 2003). Esta resulta do aumento progressivo de sobrepeso e obesidade, causado pelo 

sedentarismo imposto pela vida moderna e por modificações sequenciais no padrão de consumo 

alimentar, econômicas, sociais, demográficas e do perfil de saúde das populações (Pinheiro et 

al., 2004). 

No Brasil, é possível acompanhar a tendência temporal da prevalência de obesidade por 

regiões (Quadro 2), através dos quatro inquéritos pelo IBGE (Diretoria de Pesquisas, 

Coordenação de Trabalho e Rendimento, Estudo Nacional da Despesa Familiar 1974-1975 e 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2002-2003/2008-2009; Instituto Nacional de 

Alimentação e Nutrição, Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição 1989). 

 

Quadro 2 - Tendência temporal na prevalência de obesidade (IMC ≥ 30 kg/m²) na população 

brasileira, com 20 ou mais anos de idade, nas Grandes Regiões do Brasil, segundo gênero. 

Regiões 
Homens Mulheres 

1974-1975 1989 2002-2003 2008-2009 1974-1975 1989 2002-2003 2008-2009 

Norte 3,8 6,6 7,8 10,6 7,3 11,8 11,2 15,2 

Nordeste 1,4 2,5 6,8 9,9 4,7 9,0 11,5 15,2 

Sudeste 3,1 5,6 9,8 13,0 8,7 13,6 13,3 17,4 

Sul 3,9 7,5 9,7 15,9 10,5 16,8 14,5 19,6 

Centro-Oeste 2,8 5,1 8,4 13,3 7,6 12,1 10,9 16,3 
Fonte: Adaptado da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003/2008-2009 (IBGE, 2004; IBGE, 2010). 

O excesso de peso aumentou em três vezes no Sudeste no período entre 1974-75 e 1989, 

passando a declinar no período compreendido entre 1996 e 2002-2003. A evolução de excesso 

de peso e obesidade entre mulheres é distinta entre as três primeiras pesquisas: aumento de cerca 

de 50% entre 1974-1975 e 1989 e relativa estabilidade entre 1989 e 2002-2003. Na avaliação 

realizada em 2002-2003 pelo IBGE, a prevalência da obesidade se tornou praticamente 

equivalente entre os dois sexos na região Sudeste (Batista Filho et al., 2003).  

As prevalências de excesso de peso e de obesidade aumentam continuamente ao longo 

dos quatro inquéritos nos dois sexos. Nos 34 anos decorridos de 1974-1975 a 2008-2009, a 

prevalência de excesso de peso em adultos aumenta em quase três vezes no sexo masculino (de 

18,5% para 50,1%) e em quase duas vezes no sexo feminino (de 28,7% para 48,0%). No mesmo 

período, a prevalência de obesidade aumenta em mais de quatro vezes para homens (de 2,8% 
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para 12,4%) e em mais de duas vezes para mulheres (de 8,0% para 16,9%) (IBGE, 2010; IBGE, 

2004). 

As prevalências de excesso de peso e de obesidade aumentam continuamente em todos os 

estratos de renda para a população adulta masculina e, no caso da população feminina, para as 

mulheres pertencentes aos dois primeiros quintos da distribuição da renda. Para mulheres 

pertencentes aos três quintos superiores da distribuição da renda, a tendência de aumento é 

interrompida de 1989 a 2002-2003, mas retorna em 2008-2009 (IBGE, 2010; IBGE, 2004). 

Em adultos, o excesso de peso vem aumentando continuamente desde meados da década 

de 1970 e, no momento, é encontrado em cerca de metade dos brasileiros. Nos últimos seis anos 

(comparando resultados da POF 2008-2009 com os da POF 2002-2003), a frequência de pessoas 

com excesso de peso aumentou em mais de um ponto percentual ao ano e projeção semelhante é 

apontada pelos inquéritos telefônicos realizados em 2006, 2008 e 2011, pelo Ministério da 

Saúde, através do sistema de Vigilância de fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 

por Inquérito em todas as capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal (Brasil, 2012; 

Brasil, 2009; Brasil, 2007). 

Dados da pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 

por Inquérito Telefônico (VIGITEL 2011) apontam para o aumento do número de pessoas acima 

do peso em comparação com os levantamentos anteriores. A proporção de pessoas acima do 

peso no Brasil aumentou de 42,7%, em 2006, para 48,5%, em 2011. No mesmo período, o 

percentual de obesos subiu de 11,4% para 15,8%. O avanço na proporção de pessoas com 

excesso de peso atinge tanto a população masculina quanto a feminina. Em 2006, 46,2% dos 

homens e 38,5% das mulheres estavam acima do peso ideal. Agora, as proporções subiram para 

52,6% e 44,7%, respectivamente (Brasil, 2012; Brasil, 2009; Brasil, 2007). 

O aumento da prevalência da obesidade no Brasil torna-se ainda mais relevante, ao 

verificar-se que este aumento, apesar de estar distribuído em todas as regiões do país e nos 

diferentes estratos socioeconômicos da população, é proporcionalmente mais elevado entra as 

famílias de baixa renda (Vieira et al., 2008; Cassady et al., 2007; Pinheiro et al., 2004; 

Francischi et al., 2000; Sichieri et al., 1997). Diferenças entre homens e mulheres são 

encontradas quanto à relação entre renda e prevalência de excesso de peso. Entre homens, a 

freqüência do excesso de peso aumenta de modo uniforme e intenso com a renda enquanto, entre 

mulheres, a relação com a renda é menos intensa e tende a ser curvilínea, de modo que as 

maiores prevalências de excesso de peso são encontradas nas classes intermediárias de renda 

(IBGE, 2004). 
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2.3 Fatores de risco para a obesidade 

A Obesidade é uma doença de etiologia não totalmente esclarecida, sendo uma das mais 

complexas, pois seu desenvolvimento possui múltiplas causas e resulta de complexas interações 

entre fatores genéticos, psicológicos, socioeconômicos, culturais e ambientais (Francischi et al., 

2000). As causas do seu aumento no mundo, ainda não estão suficientemente esclarecidas 

(Pinheiro et al., 2004). No entanto, existe certo consenso na literatura de que a obesidade é 

causada pela interação de diferentes fatores, o que confere a esta enfermidade uma natureza 

“multifatorial” (Ferreira et al., 2006). 

O determinante mais imediato do acúmulo excessivo de gordura e, por conseqüência, da 

obesidade, é o balanço energético positivo. O balanço energético pode ser definido como a 

diferença entre a quantidade de energia consumida e a quantidade de energia gasta na realização 

das funções vitais e de atividades em geral. O balanço energético positivo acontece quando a 

quantidade de energia consumida é maior do que a quantidade gasta, devido às mudanças nos 

padrões alimentares e de atividade física, com o aumento da ingestão de alimentos com energia 

densa que são ricos em gordura, sal e açúcares, mas pobres em vitaminas, minerais e outros 

micronutrientes, e uma diminuição da atividade física, consequência da natureza cada vez mais 

sedentária de muitas formas de trabalho e dos modos de transporte (Brasil, 2006). 

A variação do IMC pode ser de 30% a 40% atribuído pela genética e 60% a 70% pelos 

fatores ambientais (Pi-Sunyer, 2002). Portanto, a ocorrência da obesidade nos indivíduos é 

reflexo da interação entre fatores dietéticos e ambientais associados à predisposição genética 

(Francischi et al., 2000). 

Os efeitos dos fatores psicológicos no desenvolvimento da obesidade ainda não foram 

suficientemente esclarecidos. Numa revisão de 10 estudos transversais sobre a carga de trabalho 

psicossocial e peso corporal não foram encontradas claras associações (Overgaard et al., 2004). 

Um estudo prospectivo entre 1995 a 2004, de 1.355 homens e mulheres nos Estados Unidos, 

avaliou a mudança do IMC, segundo vários domínios de estresse psicossocial relacionado ao 

trabalho, aos relacionamentos pessoais, constrangimentos da vida e problemas financeiros. 

Verificou-se que o estresse psicossocial é associado com ganho de peso (Block et al., 2009). 

No Copenhagen City Heart Study pesquisou-se o efeito do estresse percebido nas 

alterações no comportamento de saúde. Encontrou-se um maior risco de excesso de peso em 

mulheres, mas não em homens (Rod et al., 2009). Outros estudos prospectivos relataram 

nenhuma associação entre estresse no trabalho e ganho de peso (Ishizaki et al., 2008) ou 

encontraram uma relação diferente entre estresse no trabalho e aumento do peso, dependendo do 
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IMC inicial, sendo o estresse no trabalho resultante em ganho de peso em indivíduos com 

sobrepeso e obesidade ou em perda de peso naqueles com IMC menor (Kivimaki et al.; 2006). 

Um estudo recente longitudinal, realizado na Dinamarca, com 10 anos de 

acompanhamento, estabeleceu os efeitos de uma série de fatores psicossociais, incluindo grandes 

acontecimentos da vida durante a infância, obra e vida adulta, a falta de rede social, exaustão 

vital, dificuldades econômicas, e uso de medicação para o sono (como um indicador de 

distúrbios do sono), sobre as mudanças de peso e risco para obesidade (Iversen et al. 2012). Os 

participantes tiveram em média 2 kilogramas (kg) de ganho de peso e 8% se tornaram obesos 

durante o acompanhamento. As experiências de grandes acontecimentos da vida em infância, 

vida no trabalho e na vida adulta foram associadas com ganho de peso e obesidade em mulheres, 

mas não em homens. Exaustão vital foi associada com o ganho de peso em uma forma de dose-

resposta em homens (P = 0,002) e em mulheres mais jovens (P = 0,02). Pessoas com alta 

exaustão vital ganhou cerca de 2 kg a mais durante o acompanhamento em relação a aqueles que 

não declararam exaustão vital. As mulheres com alta exaustão vital também foram mais 

propensas a se tornarem obesas durante o seguimento (OR = 2,39; IC 95%: 1,14-5,03) (Iversen 

et al. 2012). 

Não houve associações claras entre rede social e dificuldade econômica para o ganho de 

peso. O número dos fatores psicossociais, como um indicador para o agrupamento, não foi 

associada com o ganho de peso ou obesidade. Em conclusão, grandes acontecimentos da vida e 

exaustão vital parecem desempenhar um papel para o ganho de peso e risco de obesidade, 

especialmente nas mulheres (Iversen et al. 2012). 

2.4 Qualidade de vida  

A QV pode ser definida de duas maneiras: de forma genérica ou relacionada à saúde. De 

maneira geral, a definição mais difundida atualmente é a da Organização Mundial da Saúde que 

a define como a percepção que o indivíduo tem da sua vida, considerando seu contexto cultural, 

seus valores e seus sentimentos, expectativas e necessidades (WHOQOL, 1995). A conceituação 

de QVRS é mais ampla que a definição de QV apresentada pela OMS, pois inclui dentro da 

percepção de saúde física e mental, outros aspectos como, por exemplo, a capacidade funcional, 

os aspectos físicos, sociais e econômicos e outros aspectos relacionados ao processo saúde-

doença.  A QVRS pode ser avaliada de forma individual ou de forma coletiva. 

Ao avaliar a QVRS de um indivíduo deve-se considerar a relação da saúde física, mental 

e social com os seguintes fatores: riscos e condições de saúde, exposição à doença, predisposição 

genética, estado funcional, suporte social e condição socioeconômica. Ao avaliar a QVRS de 
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uma comunidade devem-se considerar os recursos, as condições, as políticas e as práticas que 

podem influenciar a percepção de saúde e a capacidade funcional da população (CDC, 2000). 

Diversos instrumentos de QVRS têm sido desenvolvidos para avaliar o impacto das 

doenças, do efeito dos tratamentos e de outras variáveis que afetam a vida das pessoas. Não se 

sabe o quanto os dados publicados sobre qualidade de vida são representativos dos pacientes que 

estão na comunidade. Além disso, estas investigações têm incidido sobre as mudanças na 

qualidade de vida dos pacientes após o tratamento, ao invés de tentar estimar o impacto global 

da doença em comparação com a população que não sofre da doença (Kolotkin et al., 2001). 

Um instrumento bastante utilizado por ser abrangente, breve e consistente, com diretrizes 

atuais para QVRS é o SF-36 (Medical Outcomes Study 36-item Short Form Health Survey) um 

questionário genérico de saúde, validado e disponível para a utilização no Brasil (Ciconelli et al., 

1999), destinado a avaliar os aspectos de saúde que não são específicos da doença, do 

tratamento, ou da idade (Juenger et al., 2002). É constituído de 36 itens, agregados em oito 

dimensões ou domínios que podem ser assim descritos:  

 “Capacidade funcional” (dez itens) - dimensão que corresponde à capacidade e às 

dificuldades do indivíduo em executar atividades comuns do seu cotidiano;  

  “Aspectos físicos” (quatro itens) - dimensão que reflete a ocorrência de problemas no 

trabalho ou no dia-a-dia do indivíduo, em conseqüência do seu estado de saúde;  

  “Dor” (dois itens) - dimensão que reflete a presença de dor, bem como a sua intensidade 

e a repercussão dessa experiência no trabalho e em casa;  

  “Estado geral de saúde” (cinco itens) - dimensão que reflete a percepção e as 

expectativas, do indivíduo em relação à sua saúde;  

  “Vitalidade” (quatro itens) - dimensão que reflete a percepção do indivíduo em relação à 

sua energia e disposição para realizar as atividades diárias frente aos últimos acontecimentos;  

  “Aspectos sociais” (dois itens) - dimensão que reflete o quanto a saúde física e/ou os 

problemas emocionais do indivíduo interferem no relacionamento social e nas atividades em 

grupo, isto é, no relacionamento com a família, com os vizinhos e com os amigos;  

  “Aspectos emocionais” (três itens) - dimensão que reflete a ocorrência de problemas no 

trabalho ou em casa, decorrentes de problemas emocionais como depressão ou ansiedade e,  

  “Saúde mental” (cinco itens) - dimensão que reflete a percepção do indivíduo em relação 

ao humor e ao seu estado emocional frente aos últimos acontecimentos (Ciconelli, 1999).  

Ressalta-se que existe um item (o segundo) do SF-36, que corresponde à questão nº2, que 

não está relacionado à avaliação das dimensões apresentadas anteriormente, e sim à percepção 



22 

 

 

do paciente em relação ao seu estado de saúde atual quando comparado ao de um ano atrás. 

Esses oito domínios, podem ainda serem agrupados em componente mental (Vitalidade, 

Aspectos Sociais, Aspectos Emocionais e Saúde Mental) e componente físico (Capacidade 

Funcional, Aspectos Físicos, Dor e Estado Geral de Saúde). A pontuação do SF-36 foi 

convertida para uma escala de 0 a 100, onde uma maior pontuação indica uma melhor qualidade 

de vida (Juenger et al., 2002).  

O SF-36 é uma versão abreviada de um conjunto de 149 questões sobre o estado da 

saúde. As perguntas foram selecionadas para produzir um questionário que pudesse ser 

preenchido em 10 minutos, mantendo a validade e a confiabilidade do questionário original 

(Garratt et al., 1993). 

O SF-36 é uma medida de desfecho geral. Em contraste com a medição de condições 

específicas, que podem ser criticados por suas limitações, as medidas gerais tentam captar 

aspectos da saúde que são importantes para todos os pacientes. Elas são úteis para comparar o 

estado de saúde tanto entre pacientes com a mesma condição quanto entre pacientes com 

diferentes condições (Garratt et al., 1993). 

2.5 Estudos sobre as consequências da obesidade na QVRS 

As primeiras investigações de QVRS na obesidade, que datam da década de 90, 

utilizaram pacientes obesos que se submeteram a tratamento cirúrgico. Várias delas sugerem 

estreita relação entre a obesidade e o declínio na QV, sendo mais acentuado naqueles que não 

seguem tratamento (Seid et al., 2004; Kolotkin et al., 2001; Browne et al., 1997).  

No início dos anos 2000 começaram a surgir estudos sobre o impacto da obesidade na 

qualidade de vida em diferentes populações. Foi realizada uma busca pelo PUBMED (US 

National Library of Medicine) em 22/03/2012, utilizando as palavras-chaves: “obesity” and 

“quality of life” e como limites: espécie humana, idade de 19 a 64 anos, publicado nos últimos 

10 anos e título/resumo. Do total de artigos encontrados (786), foram selecionados 26 artigos 

que estudaram a relação QVRS e obesidade e excluídos os artigos que utilizaram obesos 

submetidos a tratamento cirúrgico ou a outra intervenção comportamental. A seguir 

apresentamos um quadro resumindo os estudos, comentado em seguida (Quadro 3). 
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Quadro 3 - Estudos transversais sobre a QVRS na obesidade em adultos nos últimos 10 anos. 
Autor,  

ano de 

publicação 

Local do 

estudo 

População 

Estudada 

 

Principais resultados 

Bentley, 
2011

1 

 

 
 

EUA 
 

 

3.844 adultos de 
35 a 89 anos do 

National Health 

Measurement 
Study 

Homens negros/brancos com sobrepeso tinham 
maior QVRS em relação à dimensão física. 

Mulheres tem pior QVRS em relação à dimensão 

saúde mental do que homens. 

Ucan, 2010
2 

Turquia 1601 adultos Obesidade associada à diabetes e hipertensão 

diminui a QVRS na dimensão física. 

Castres, 
2010

3 
França 69 obesos do 

Rouen University 

Hospital 

Obesidade diminui a QVRS na dimensão física, 
não sendo significativa na dimensão mental. 

Renzaho, 

2010
4 

Austrália 9.771 australianos 

com idades entre 
21 anos ou mais 

Sobrepeso e obesidade foram associados mais à 

dimensão física do que à mental, social ou 
emocional. 

Wee, 2010
5 

Ásia 5027 homens e 

mulheres 

A obesidade diminui QVRS na dimensão física. O 

efeito foi maior em mulheres, mas não foi 
modificado pela etnia. O aspecto mental não foi 

afetado. 

García-

Mendizábal, 
2009

6 

Espanha 1298 mulheres O impacto da obesidade sobre a QVRS é maior 

entre aquelas com menor escolaridade. 
 

Soltoft, 

2009
7 

Inglaterra 14.416 indivíduos IMC elevado afeta a QVRS. Mulheres/homens tem 

pior QVRS. 

Zhu, 2009
8 

China 9539 adultos de 

meia-idade e 

idosos 

Obesos/não obesos tinham função física menor, 

mas bom estado de saúde mental. 

Zwaan, 

2009
9 

 

Alemanha 640 indivíduos Transtornos mentais são importantes fatores 

prejudiciais para as dimensões física e mental de 

QVRS em obesos. 

Han, 2009
10 

 

 

Coréia 456 pacientes 
ambulatoriais com 

idade 19-81 anos 

Indivíduos com Síndrome Metabólica/sem SM 
possuem QVRS significativamente prejudicada. 

Wiczinski, 
2009

11 
Alemanha 

 

 

2732 participantes 
com idades entre 

35-74 anos 

Entre ambos os sexos, a obesidade estava associada 
à baixa QVRS física, mas não mental. Entre os 

homens com apoio social forte a QVRS não foi 

prejudicada. 

Mond, 
2009

12 
Alemanha Amostra da 

população geral 

de 4.181 homens e 

mulheres com 
idade entre 18-65 

anos 

Entre as mulheres a presença de comorbidades 
alterou a QVRS em todos os estágios na dimensão 

física, enquanto que no homem essa diferença se 

deu apenas para a obesidade moderada. Não houve 
associação entre peso e a dimensão psicossocial. 

Orsi, 2008
13 

Brasil 90 mulheres Mulheres obesas/não obesas apresentaram pior 

aptidão física e menor capacidade funcional. 
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Quadro 3 - Estudos transversais sobre a QVRS na obesidade em adultos nos últimos 10 anos. 

(continuação) 

Autor,  

ano de 

publicação 

Local do 

estudo 

População 

Estudada 

 

Principais resultados 

Vasiljevic, 

2008
14 

 

 

 
 

Sérvia Amostra aleatória 

de 5.000 
indivíduos com 

mais de 18 anos. 

Aumento do IMC tem impacto maior sobre a 

dimensão física do que na saúde mental, 
independentemente do género. 

Corica, 

2008
15 

Itália 

 

 
 

 

1822 pacientes 

ambulatoriais 

obesos que 
procuram 

tratamento em 

centros médicos. 

O domínio físico e mental está afetado na 

obesidade. SM e obesidade correlacionam apenas 

com o domínio físico de QVRS. 
 

Sach, 2007
16 

Reino 

Unido 

 

 

Pacientes com 

idade acima de 45 

anos de uma 

clínica geral 

Obesidade está associada com uma menor QVRS, 

mesmo após o controle de características do 

paciente. 

Saraç, 2007
17 

Turquia 1752 adultos 

obesos 

Mulheres obesas foram mais prejudicadas do que 

os homens obesos em quatro dos oito domínios. 

Banegas, 

2007
18 

Espanha 3.567 idosos não 

institucionalizados 

Combinação desses fatores foi associada a uma pior 

QVRS, tanto na dimensão física, como mental. 

Dinç, 2006
19 

Turquia 

 

 
 

Amostra 

representativa de 

1602 mulheres de 
15-49 anos 

Mulheres com um IMC superior ao valor normal 

tiveram escores significativamente menores de 

QVRS. 

Ko, 2006
20 

China 876 indivíduos As mulheres obesas que não praticavam atividade 

física tiveram escores menores de QVRS do que as 

que praticavam atividade física regular. 

Jia, 2005
21 

EUA 1792 pessoas 

 

Obesos/ peso normal apresentaram QVRS 

significativamente mais baixos. 

Tsai, 2004
22 

Taiwan 6.318 pessoas 

(3.540 homens e 
2.778 mulheres) 

Apenas o domínio capacidade funcional foi 

significativamente associada com obesidade e 
limitou-se a classe de obesidade II. 

Hassan, 

2003
23 

EUA 

 

Amostra de 

182.372 pessoas 

Controles de exercícios e dieta foram associados 

com uma melhor QVRS física, funcional e mental 
em obesos. 

Heo, 2003
24 

EUA 155.989 adultos Dor nas articulações e comorbidades diminuíram a 

QVRS em obesos. 

Yancy, 
2002

25 

 

 

E.U.A 1168 pacientes 
ambulatoriais do 

sexo masculino 

Relação inversa entre IMC e aspectos físicos da 
QVRS. 

Larsson, 
2002

26 
Suécia 633 homens e 

mulheres com 

idade entre 16-64 

Não só o nível da obesidade afeta a QVRS, o 
impacto do sobrepeso e obesidade também difere 

por idade e sexo. 
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Através da revisão dos artigos selecionados, alguns pontos sobressaem: 

a) A obesidade causa impacto na QVRS
1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

; 

b) Os aspectos físicos da QVRS foram, em geral, os mais afetados
1, 2,3,4,5,8,11,12,13,14

; 

c) A associação entre a obesidade e a qualidade de vida é modificada pelo gênero, idade, 

atividade física, cor da pele, apoio social, escolaridade, presença de diabetes, hipertensão e de 

outras comorbidades
1, 2,3,5,6,7,9,10,11,12,14,15,17,18,20,23,24,26

; 

d) A obesidade compromete mais a QVRS das mulheres do que de homens
1, 5,7,12,17,26

; 

e) Há um gradiente nessa associação, quanto maior o estágio da obesidade menor a pontuação 

na qualidade de vida 
7,14,19,22,25,26 .

 

Nesta revisão identificamos artigos que apontaram para a diferença da pontuação na 

QVRS segundo o sexo/gênero, no entanto, nenhum deles testou a existência de interação 

biológica. Esses fizeram apenas análises separadas em homens e mulheres. 

2.6 As diferenças de sexo 

Muitos autores têm reforçado a importância de se considerar as diferenças de sexo nas 

análises dos estudos científicos. Em 1993, o National Institute of Health (NIH): uma agência 

multi-institucional do governo americano que é o centro das pesquisas em saúde financiadas por 

ele, determinou a inscrição de mulheres em ensaios clínicos humanos, declarando a relevância 

de se estudar a influência do sexo na produção científica (Blehar, 2006). Um relatório de 2001 

do Instituto de Medicina dos Estados Unidos intitulado "Exploring the biological contributions 

to human health: Does sex matter?" ressalta a necessidade de compreender melhor as diferenças 

de sexo no nível biológico e confirma essas diferenças na prevalência e gravidade de doenças e 

condições de saúde (Wizemann et al., 2001). 

Ao apresentar esse assunto é importante ressaltar a diferença entre o conceito de sexo e 

de gênero.  Sexo refere-se à classificação de homem e mulher de acordo com suas funções e 

órgãos determinados geneticamente. Já o conceito de gênero surge a partir da observação e do 

conhecimento das diferenças que a sociedade cria sobre o que é um homem e o que é ser mulher, 

as chamadas representações de gênero (Krieger, 2001). 

Em relação aos fatores genéticos das diferenças de sexo, a anatomia e fisiologia distintas 

no homem e na mulher são resultados de diferenças a nível celular e bioquímico devido à 

expressão dos genes dos cromossomos sexuais, diferentes nos dois sexos (dois cromossomos X 

na mulher e um cromossomo X e um Y no homem) e também a respostas celulares diferentes 

dependentes dos hormônios, como mudanças nos níveis de estrogênio no sexo feminino ou 

mudanças nos níveis de andrógenos no caso masculino.  Entretanto, as diferenças de saúde e 
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doença não serão apenas influenciadas pela constituição genética e fisiológica, mas também pela 

interação desses fatores com o ambiente e experiências vivenciadas, que resultam em diferenças 

comportamentais e cognitivas (Wizemann et al., 2001). 

Os indicadores de saúde demonstram que as mulheres possuem uma vantagem em 

relação aos homens na expectativa de vida, porém elas adoecem mais e por causas diferentes. 

Embora as principais causas de morte de homens e mulheres sejam semelhantes, como doenças 

cardiovasculares, as mulheres tendem a falecer dessas causas mais tardiamente, refletindo as 

diferenças biológicas de gênero. As mulheres relatam pior saúde e problemas psicológicos, na 

maioria dos países, utilizam mais os serviços de saúde e experimentam maior carga de doenças 

crônicas. No entanto, de um modo geral, homens desenvolvem doenças mais graves (doença 

isquêmica do coração, aterosclerose, enfisema, câncer, acidente vascular cerebral, cirrose, 

problemas de rins) que contribuem para a mortalidade mais elevada nesse grupo (Bird e Rieker, 

1999; Macintyre et al., 1996). 

Segundo alguns autores, as diferenças de sexo no risco de adoecer seriam decorrentes de 

fatores genéticos ou hormonais (Verbrugge, 1989). A presença de fatores de risco associados a 

problemas de saúde varia segundo gênero.  Nos homens há maior ocorrência de fumo, ingestão 

de álcool e desvantagens em situações relacionadas ao trabalho. Já nas mulheres a obesidade, o 

stress, a infelicidade, e as pressões ligadas aos papéis sociais exercidos por elas são apresentados 

como fatores que aumentam os riscos de doenças neste grupo (Bird e Rieker, 1999; Macintyre et 

al., 1999; Verbrugge, 1989). 

As mulheres apesar de possuírem maior gordura corporal em relação aos homens, sua 

distribuição de gordura em forma de pêra, com acúmulo de gordura glúteo-femural (gordura 

ginecóide) está associada ao menor risco cardiovascular. Portanto, apesar da menor prevalência 

de obesidade nos homens, esses possuem um maior risco de doenças crônicas relacionadas a este 

agravo, devido ao maior acúmulo de gordura abdominal e visceral (Karastergiou et al., 2012). 

Uma revisão desenvolvida a partir da Conferência das diferenças sexuais na obesidade, 

em 2008, descreve as influências hormonais e neuroendócrinas envolvidas no balanço de energia 

e distribuição de gordura. Sabe-se que há diferenças na prevalência da obesidade, maior em 

mulheres na maioria dos países, na distribuição da gordura corporal e na taxa de metabolismo 

basal, menor em mulheres, devido entre outros fatores, à maior proporção de gordura em relação 

à massa muscular. Essas podem ser explicadas, em parte, pela influência de esteróides gonadais 

sobre a composição corporal e apetite, associado com fatores cromossômicos, comportamentais 

e socioculturais (Lovejoy et al., 2009).  
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Sugere-se que essas diferenças tenham surgido em resposta a pressões evolucionárias que 

predispõem as mulheres a armazenarem mais gordura para a reprodução e lactação (Wizemann 

et al., 2001). Algumas linhas de pesquisa trabalham na explicação dos hormônios gonadais 

(testosterona, estradiol e progesterona) e sua influência em mecanismos centrais e periféricos 

que controlam o apetite e o peso. Outras focalizam nas diferenças comportamentais e sociais que 

se relacionam com a atividade física e hábitos alimentares. Há também as considerações à 

gravidez e menopausa e suas consequências sobre o apetite e regulação do peso nas mulheres 

(Lovejoy et al., 2009). 

Estimativas epidemiológicas da prevalência da dor e estudos psicofísicos mostram que o 

peso da dor é maior e mais variado, de acordo com as fases da vida, entre as mulheres. Essas 

respondem de forma diferente aos fármacos, como a morfina. Esses fenômenos estão baseados 

em condições neurais, hormonais e de desenvolvimento distintas entre os sexos, já comprovadas 

pela ciência (Berkley et al., 2006). 

Estudos sugerem que as mulheres são mais propensas a reportar problemas de saúde do 

que os homens (Verbrugge e Wingard, 1987; Macintyre et al.,1999), refletindo as diferenças na 

saúde nos aspectos psicológicos associados à forma como elas  percebem os sintomas 

(Verbrugge, 1989). Conforme o Relatório Sobre a Saúde Mental no Mundo da Organização Pan-

Americana da Saúde de 2001 as mulheres se encontram numa condição de maior risco de 

desenvolver transtornos mentais e comportamentais, manifestando maior sofrimento psíquico. 

Os transtornos mentais e comportamentais são alterações do modo de pensar e do humor ou de 

comportamentos associados com angústia pessoal e/ou deterioração do funcionamento mental 

(OPAS, 2001).  

O relatório aponta que os múltiplos papéis desempenhados pela mulher na sociedade 

contribuem para um aumento significativo da incidência de transtornos mentais e 

comportamentais, pois as mulheres continuam com o fardo da responsabilidade, associada com 

os papéis de esposas, mães, educadoras e cuidadoras, tornando-se ao mesmo tempo uma parte 

cada vez mais essencial da mão-de-obra e, frequentemente, constituindo- se na principal fonte de 

renda familiar. Além das pressões impostas às mulheres devido à expansão de seus papéis, 

muitas vezes em conflito, elas são vítimas de discriminação sexual, concomitante à pobreza, à 

fome, à desnutrição, ao excesso de trabalho e à violência doméstica e sexual. Consequentemente, 

existe o fato das mulheres receberem mais prescrições de psicotrópicos e terem mais prevalência 

de depressão. Ainda de acordo com este documento, além da importância das relações sociais de 

gênero, o sexo constitui um fator biológico envolvido na gênese desses transtornos. Acredita-se 

que essa influência do sexo está relacionada com as alterações hormonais nas mulheres, essas 
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associadas com as suas funções reprodutivas na gravidez, parto, puerpério, menopausa (OPAS, 

2001). 

Os transtornos mentais e comportamentais estão intimamente relacionados à qualidade de 

vida do individuo. Há diversos estudos sobre a qualidade da vida das pessoas que sofrem de 

distúrbios mentais que concluem que o impacto negativo é sustentado, embora não seja 

substancial. Já se demonstrou que a QV continua sendo baixa, mesmo após recuperação de 

transtornos mentais, devido à persistência de fatores sociais que podem contribuir tanto com os 

transtornos mentais e comportamentais, quanto com a qualidade de vida prejudicada (OPAS, 

2001). Assim, as mulheres estariam mais susceptíveis ao impacto na saúde mental do que os 

homens. 

2.7 Interação 

O conceito de “interação” é relativamente recente, foi formalizado na epidemiologia 

moderna a partir das publicações de Miettnen que fazia referência à interdependência entre as 

coações, em 1985, e ampliado a partir de Rothmann, em 1986, com as distinções entre a 

interação aditiva e multiplicativa, e da introdução dos conceitos de interação estatística, 

biológica e de saúde pública e da aplicação do modelo da causa suficiente na interpretação das 

interações. Dessa forma, esse termo isolado tem sido utilizado referindo-se a distintos conceitos: 

interação estatística, biológica e de saúde pública (Rothmann e Greenland, 1998). 

Interação em epidemiologia se estabelece quando o efeito conjunto de dois fatores de 

risco para a ocorrência de uma doença difere dos efeitos independentes de cada um destes fatores 

para a ocorrência da mesma doença. O efeito conjunto é o efeito da presença de dois fatores 

causais e o independente é o efeito de cada fator na ausência do outro. Assim, em relação aos 

seus efeitos causais, dois fatores de risco podem atuar independentemente ou interagindo para a 

ocorrência de uma doença (Kalilani e Atashili, 2006). 

O conceito de interação estatística é equivalente à definição de modificação de medida de 

efeito ou heterogeneidade de efeito que pode ser observada quando medidas de efeito de uma 

exposição diferem segundo estratos de uma terceira variável (Rothmann e Greenland, 1998). A 

presença da interação estatística é avaliada a partir da inserção de um termo de interação no 

modelo estatístico para um adequado ajuste.  As relações entre as variáveis envolvidas no termo 

de interação variam segundo o modelo escolhido. Pode estar presente em uma escala 

multiplicativa quando o efeito conjunto de dois ou mais fatores de risco diferem do produto dos 

efeitos dos fatores individualmente ou estar presente em uma escala aditiva quando o efeito 

conjunto difere da soma dos fatores individuais (Kalilani e Atashili, 2006). 
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Já conceito de interação biológica em epidemiologia, por outro lado, insere-se no 

conceito de causalidade, referindo a uma ação de dependência entre dois ou mais fatores atuando 

na mesma causa suficiente, para produzir ou prevenir um desfecho, ou seja, um fator pode 

potencializar ou inibir a ação de outro. De acordo com o modelo de causalidade de Rothmann e 

Greenland (1998) duas causas componentes (fatores de risco) são independentes quando não 

existe nenhum caminho para o desfecho em que haja necessidade da presença dos dois fatores. 

Inversamente, haveria interação biológica quando os dois fatores estivessem envolvidos no 

mesmo caminho causal para ocorrência do desfecho (causa suficiente). Rothmann e Greenland 

(1998) mostraram algebricamente, baseando-se na incidência da doença e prevalência de fatores 

de risco, que fatores de riscos independentes se ajustam ao modelo aditivo e que em presença de 

interação biológica, há um afastamento da aditividade. Assim, para se falar em interação 

biológica, deve-se examinar se as incidências do desfecho se afastam da aditividade (Rothmann 

e Greenland, 1998). 

Existem duas abordagens teóricas da interação biológica, que mantém relações entre si: a 

abordagem baseada no modelo contrafacto e a abordagem baseada no modelo de causa suficiente 

(Guimarães, 2009). Na primeira, a interação ocorre se o efeito de um fator depende da condição 

do indivíduo em relação ao outro fator. Rothmann e Greenland (1998) consideram interessante 

que esta situação poderia ser descrita dizendo-se que cada fator modifica o efeito do outro. No 

entanto, o termo “modificação de efeito” tem sido usado como a “medida da modificação do 

efeito” equivalente à interação estatística (Guimarães, 2009). 

O modelo de causa suficiente, proposto por Rothmann e Greenland (1998), é baseado no 

delineamento de mecanismos específicos de interação, quando duas causas componentes agem 

para produzir doença numa causa suficiente comum, alguns casos da doença podem surgir onde 

as duas compartilham responsabilidade causal. Essa co-participação em uma causa suficiente é 

definida como sinergismo. Também podem ocorrer mecanismos que exigem a ausência de um 

fator e a presença de outro para produzir a doença, este caso é denominado antagonismo. Assim, 

dois fatores não podem ser considerados independentes se forem componentes de uma mesma 

causa suficiente (Guimarães, 2009). 

A escala aditiva tem sido apontada como a mais apropriada para avaliar estatisticamente 

a interação biológica por ser a que mais se aproxima ao mecanismo causal abordado no modelo 

geral de causalidade, pois, a partir desse, formas de cálculo dos efeitos da interação através de 

proposições lógicas de união e intersecção de conjuntos de fatores causais facilitam a 

compreensão e interpretação dos dados. Estas medidas podem ser analisadas com base no 

excesso de casos pelo modelo aditivo. Esta análise deve se concentrar na estimativa dos efeitos 
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isolados e combinados dos fatores investigados dentro de um modelo de regressão logística, a 

partir da constituição de variáveis de desenho (dummy) que representam os efeitos isolados e 

combinados dos fatores de exposição (Rothman e Grenland, 1998; Kalilani e Atashili, 2006).  

Fatores de riscos independentes se ajustam ao modelo aditivo e em presença de interação 

biológica, há um afastamento da aditividade (Rothmann e Greenland, 1998). O modelo é 

configurado de tal forma que inclui termos de três das quatro combinações possíveis de 

exposição, enquanto a quarta categoria serve como categoria de referência:  

Exposição A(+) B(+) = exposto à ambos fatores (A e B); 

Exposição A(+) B(-)= exposto somente à A; 

Exposição A(-) B(+) = exposto somente à B; 

Exposição A(-) B(-) = não exposto a qualquer dos fatores : categoria de referência 

(Rothmann e Greenland, 1998). 

Três medidas foram concebidas por Rothmann (1986) para avaliar a interação biológica 

usando medidas de efeito a partir de modelos multiplicativos, como na regressão logística. Estes 

são o excesso de risco devido à interação (RERI), o risco atribuível devido à interação (AP), e o 

índice de sinergia (S) (Rothmann, 1986):  

• RERI = 1 + RR (A+B +) - RR(A+B-) - RR (A-B+) 

RERI pode ser interpretado como o risco adicional devido à interação calculada como a 

diferença entre o efeito (esperado) com base na soma dos efeitos separados dos dois fatores de 

risco em estudo e o efeito (observada) na categoria de exposição conjunta.  

RERI = 0 significa que não há interação; 

RERI >0 significa interação positiva. 

• AP = RERI/RR ( A+B+) 

 AP pode ser interpretado como a proporção dos eventos em estudo (por exemplo, doença 

ou mortalidade) que é devido à interação entre as pessoas com ambas as exposições. AP é muitas 

vezes expressa como uma percentagem. Um AP de 0,5 significa que 50% dos casos do desfecho, 

onde tiveram A e B presentes, são causados pela interação das exposições estudadas.  

AP = 0 significa que não há interação;  

AP > 0 significa interação positiva; 

AP < 0 significa ausência de interação; 

AP pode ir de -1 à + 1. 

• S = (RR(A+B+) - 1) / ([RR (A+B-) - 1] + [RR( A-B+) - 1]).  

S pode ser interpretado como o excesso de risco de exposição a fatores de risco quando a 

interação está presente, em relação ao risco de exposição quando a interação está ausente.  
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S = 1 significa que não há interação, 

S >1 significa interação positiva, 

S < 1 significa interação negativa. 

 S pode ir de 0 ao infinito (Rothmann, 1986). 

Na prática, os índices dificilmente serão exatamente 0 ou 1; por isso, o intervalo de 

confiança associado a 95% (IC) pode ajudar a decidir se a interação está ausente (se 0 é 

claramente dentro do IC 95% de RERI e AP ou 1 é claramente dentro do IC 95% de S). Vários 

métodos para calcular IC de RERI, AP, e S têm sido propostos; entre eles, os cálculos propostos 

por Knol et al., 2011; Knol e VanderWeele, 2012, que são baseados no método delta. 

Existem limitações na avaliação da existência de interação biológica a partir de estudos 

epidemiológicos. A natureza da interação biológica não é esclarecida por dados epidemiológicos 

uma vez que mecanismos diferentes podem predizer padrões iguais de doença e 

independentemente de avanços na análise metodológica, não é possível identificar todos os 

processos patológicos subjacentes que envolvem os componentes das causas suficientes e seus 

efeitos sobre a doença investigada. Daí a importância do aprofundamento teórico na 

plausibilidade da interação para a interpretação dos achados, com argumentos que evidenciem a 

ocorrência de efeitos interdependentes dos fatores de exposição (Guimarães, 2009; Kalilani e 

Atashili, 2006; Rothman e Grenland, 1998). 
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3. MODELO TEÓRICO 

A QVRS ganhou aceitação como um resultado mensurável, sendo considerada um estado 

subjetivo de saúde. É definida a partir de como é percebida a saúde mental e física ao longo do 

tempo pelo indivíduo ou comunidade, envolvendo aspectos físicos, psicológicos e sociais 

relacionados à saúde de acordo com a perspectiva do sujeito. Por ser um conceito 

multidimensional, a QVRS envolve relações complexas de condições de saúde, status funcional, 

suporte social, fatores psicológicos e nível socioeconômico (CDC, 2000). 

O modelo geral adiante visa comtemplar variáveis que evidenciam a mistura de 

influências sociais, culturais e biológicas no grupo estudado. O sexo é incorporado como caráter 

biológico e o gênero como categoria construída socialmente. A qualidade de vida das pessoas é 

resultado não só de características determinadas geneticamente ou biologicamente, mas também 

da estrutura de classe social, renda, acesso a bens e serviços, estilo de vida, comportamentos, 

hábitos, práticas e condições de saúde. 

Portanto, utilizando os conceitos do modelo dos determinantes sociais da saúde, a análise 

da interação entre sexo/gênero e obesidade para a baixa QVRS considera os fatores sociais, 

psicológicos, econômicos e culturais que por sua vez influenciam a percepção do indivíduo de 

sua condição de saúde e bem-estar. Acredita-se que esses aspectos encontram-se envolvidos na 

explicação sem negligenciar a plausibilidade biológica da relação entre as entidades estudadas. 

O diagrama a seguir apresenta esquematicamente o modelo geral proposto: 
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Figura 1: Diagrama da interação entre sexo/gênero e obesidade para a baixa QVRS 

 

               

 

Figura 2: Diagrama da plausibilidade da interação entre sexo feminino e obesidade para a baixa 

QVRS 
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Este modelo demonstra a fisiopatologia que suporta a hipótese de interação biológica 

entre sexo feminino/gênero e obesidade para a baixa QVRS. Os conectores de cor vermelha 

indicam a possibilidade de interação biológica. 
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4. HIPÓTESE 

A hipótese apresentada fundamenta-se na plausibilidade biológica da interação entre sexo 

feminino e a obesidade para a ocorrência de baixa QVRS. Isto pode ser expresso como: o 

sexo/gênero (feminino) e a obesidade (presente) são causas componentes de uma mesma causa 

suficiente, gerando casos de baixa qualidade de vida que não ocorreriam sem a presença destes 

dois fatores. São os casos excedentes, cujo risco é expresso pelas medidas de excesso de risco 

aditivo.  

A explicação fundamenta-se na plausibilidade biológica do compartilhamento de 

mecanismos comuns nestes processos. Considera-se a existência de condições genéticas, 

fisiológicas, neurológicas, inflamatórias, hormonais e até mesmo sociais presentes no gênero 

feminino que podem ser alteradas com a presença da obesidade. Estas condições podem atuar de 

maneira sinérgica para a ocorrência do desfecho da baixa qualidade de vida à medida que 

influenciam os domínios capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, 

aspectos emocionais, saúde mental, aspectos sociais e vitalidade.  

Em relação ao componente físico, a composição corporal da mulher de menor massa 

muscular corporal e maior gordura proporcional interfere no funcionamento físico, que por sua 

vez é impactado na obesidade, pois níveis altos de gordura corporal indicam mais marcadores 

inflamatórios e dor, já que indivíduos obesos apresentam níveis elevados de PCR, TNF-alfa e 

IL-6 quando comparado com indivíduos magros (Hotamisligil, 2006). Glicocorticoides e 

marcadores de inflamação como o PCR também são mais altos nas mulheres (Becker et al., 

2007). Em relação à dor, a obesidade favorece o aumento de ocorrência de dor em vários pontos 

corporais, pois alterações no sistema musculoesquelético compromete a maioria dos movimentos 

e modifica os pontos de força, equilíbrio e ação, ocasionando mudanças estruturais e funcionais 

(Bankoff et al., 2003). 

A relação entre obesidade e inflamação é fundamental, já que os adipócitos secretam 

diversas citocinas inflamatórias. A resposta inflamatória é caracterizada pela ativação 
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coordenada de várias vias sinalizadoras que regulam a expressão de mediadores pró e 

antiinflamatórios. A inflamação aguda é caracterizada pelo recrutamento de leucócitos da 

circulação, classicamente definido pela passagem de granulócitos polimorfonucleares seguida 

pelos monócitos, que localmente se diferenciam a macrófagos. Invariavelmente essa resposta é 

desencadeada por mastócitos e macrófagos residentes, cuja degranulação e ativação 

sequencialmente liberam uma bateria de mediadores inflamatórios, incluindo aminas bioativas 

(por exemplo, histamina), citocinas, quimiocinas, bem como mediadores lipídicos que 

coletivamente recrutam e ativam células inflamatórias e atuam na formação de edema (Lawrence 

e Gilroy, 2007). 

Até pouco tempo atrás o papel do tecido adiposo, por si só, no desenvolvimento da 

obesidade e suas conseqüências, era apenas passivo; os adipócitos eram considerados como 

pouco mais do que células de armazenamento de gordura. Entretanto, atualmente já está claro 

que os adipócitos representam um componente crítico do controle metabólico e endócrino, com 

efeitos positivos e negativos. A obesidade passou a ser reconhecida como uma condição como 

baixo grau de inflamação crônica. O aumento do tecido adiposo tem sido associado com o 

aumento em diversas outras moléculas inflamatórias, incluindo proteína C-reativa (PCR), 

inibidor da ativação do plasminogênio (PAI-1), proteína amilóide A sérica, fator inibidor da 

migração (MIF), resistina, óxido nítrico sintase indutível (iNOS), interleucina-6 (IL-6), fator 

estimulador de colônias de macrófagos (CSF-1) e proteína-1 quimiotática de monócito (MCP-1) 

(Hotamisligil, 2006). 

Na dimensão mental, mudanças abruptas de ânimo estão relacionadas com alterações 

hormonais durante as fases da vida mulher, ciclo menstrual, gravidez e menopausa. Mulheres 

sofrem variações hormonais que afetam comportamentos, são mais susceptíveis ao estresse e 

transtornos afetivos. A obesidade por sua vez pode aumentar o risco e sintomas de depressão 

pela questão de baixa auto-estima que pode acometer os sujeitos envolvidos decorrente de 

preconceitos e pressões sociais e da tentativa de se adaptar às normas de aparência impostas pela 

sociedade (Ross, 1994). Este estigma social atinge homens e mulheres, no entanto, Friedman e 

Brownell (1995) concluem que as mulheres apresentam maior risco de sofrerem pela sua 

obesidade, pois as pressões sociais focalizam mais nelas. Além disso, a obesidade, assim como o 

sexo feminino por si só, envolve altos níveis de inflamação e estresse, devido à citocinas pró-

inflamatórias que agem como neuromoduladores, mediando características comportamentais, 

neuroendócrinos e neuroquímicos de transtornos depressivos (Schiepers et al., 2005; Chrousos, 

2007). 
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O estresse é definido como um estado de desarmonia orgânica, desencadeada pelos 

estressores, regulado por uma complexa interação fisiológica e comportamental que tem o 

objetivo de restabelecer o equilíbrio (resposta adaptativa ao estresse). A resposta adaptativa ao 

estresse é determinada, para cada indivíduo, por meio de fatores genéticos, ambientais e 

fisiológicos. A má adaptação ao estresse crônico leva uma secreção excessiva e prolongada de 

cortisol, resultante da ativação freqüente do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) e da 

produção periférica do hormônio no tecido adiposo. A obesidade visceral é conseqüência mais 

importante do excesso de cortisol, já que esse hormônio regula a diferenciação adipocitária, 

função e distribuição do tecido adiposo. Ainda, estudos demonstram que o tecido adiposo 

visceral é mais responsivo à ação do cortisol por conter um grande número de receptores para 

esse hormônio (Chrousos, 2007). 
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5. JUSTIFICATIVA 

A obesidade é um fenômeno multicausal de difícil abordagem que tem se transformado 

em uma epidemia no Brasil e no mundo todo. É um fator de risco para várias doenças crônicas e 

geralmente compromete a qualidade de vida das pessoas. Conforme já explicitamos, a literatura 

demonstra que as mulheres obesas expressam ter menor qualidade de vida relacionada à saúde. 

A partir desses resultados surgem as seguintes reflexões:  

 “Por que a obesidade afeta a qualidade de vida de ambos os sexos de maneira 

diferente?”; 

 “O efeito combinado de ser mulher e obesa resulta em casos de comprometimento 

na qualidade de vida relacionada à saúde que não ocorreriam pelo efeito isolado de cada fator?”. 

A primeira pergunta me guiou a construir um modelo teórico que fundamente a hipótese 

de interação biológica, presente na segunda questão, pois a partir do desenvolvimento da 

epidemiologia moderna, é possível aplicar metodologias que analisem a hipótese de efeitos 

interdependentes.  

Homens e mulheres têm diferentes padrões de vida e de doença, levantando questões 

sobre os papéis relativos à biologia e ao meio ambiente neste impacto na qualidade de vida. 

Sendo assim, o sexo é uma variável biológica e está relacionada diretamente ao processo saúde e 

doença.  

Não foram encontrados artigos que estudassem a interação biológica entre sexo e 

obesidade. Conhecer se existe atuação sinérgica destas causas de baixa qualidade de vida 

(obesidade e gênero feminino) pode direcionar estratégias de abordagem desses problemas no 

cenário da atenção primária, além de instigar maiores pesquisas que explorem as diferenças de 

sexo no campo da obesidade. 
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6. OBJETIVO 

O presente estudo tem o objetivo de verificar a existência de uma interação biológica 

entre sexo e obesidade na QVRS mensurada pelo SF-36, independentemente da presença de 

comorbidades. 



40 

 

 

7. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal utilizando dados do Estudo CAMELIA (Cardio-

Metabólico-Renal Familiar) que envolveu famílias assistidas pelo Programa Médico de Família 

de Niterói (PMF). 

7.1 O Estudo CAMELIA 

De julho de 2006 a dezembro de 2007 foram realizadas visitas às comunidades para as 

quais pais, cônjuges e filhos incluídos, foram convidados a uma primeira visita, com data e hora 

agendadas, através de convite escrito, padronizado, que esclarecia o objetivo da visita e no qual 

constavam orientações pertinentes ao estudo. Todas as visitas foram realizadas aos sábados e 

sempre no turno da manhã. Inicialmente, todos os participantes assinavam o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Anexo 1) e, no caso de menores de idade, os termos de 

consentimento eram assinados pelo pai ou pela mãe. Em seguida eram realizadas: avaliação 

antropométrica, consulta médica com registro de história patológica pregressa, história familiar 

(pai, mãe, irmãos e filhos) e exame físico, coleta de exames laboratoriais, além do 

preenchimento de um questionário auto-aplicável (com apoio de pesquisadores) sobre condições 

sociodemográficas, hábitos de vida e estado de humor (Anexo 2). 

Os critérios de inclusão foram: hipertensos, hipertensos/diabéticos, diabéticos e controles 

(não hipertensos e não diabéticos) que tivessem pelo menos um filho biológico vivo de 12 a 30 

anos, cônjuges vivos e todos deveriam morar na mesma comunidade ou serem acessíveis. Todos 

os filhos naturais do casal de 12 a 30 anos foram convocados para pesquisa. Os critérios de 

exclusão foram: ser gestante, portador de doenças associadas à baixa imunidade, ou que 

estivessem em uso de medicamentos que pudessem interferir nos resultados dos exames (como 

corticóides e citostáticos), além de algum familiar que não concordassem em participar da 

pesquisa. 

O Estudo CAMELIA foi aprovado em 03 de fevereiro de 2006, pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/ HUAP (CEP 
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CMM/HUAP nº 220/05). Todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido, permitindo sua participação na pesquisa e autorizando a divulgação dos resultados 

obtidos no estudo. 

Em relação aos recursos para a pesquisa, o estudo recebeu financiamento da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) para compra de kits para os exames 

bioquímicos, da Fundação Municipal de Saúde para realização de exames de sangue e urina, e 

foram concedidas bolsas de estudo pela Universidade Federal Fluminense, pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pela FAPERJ. 

7.1.1 O Cenário do estudo: Programa Médico de Família de Niterói, RJ, Brasil. 

Niterói é um município do Estado do Rio de Janeiro que conta com uma população de 

aproximadamente 487.562 habitantes. Segundo o Censo de 2010, é considerada a sexta cidade 

mais populosa do Estado e o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado. 

Embora registre bons níveis de escolaridade de sua população, taxa de urbanização de 100%, 

renda média e potencial de consumo elevado; Niterói apresenta grandes desigualdades sociais, 

existindo uma parcela de sua população vivendo em condições precárias e expostas a riscos 

sociais como violência, baixa renda familiar, péssimas condições de moradia, entre outros. 

O Programa Médico de Família (PMF) de Niterói é uma experiência pioneira no Brasil 

de assistência integral à saúde das populações de áreas definidas como de risco para a saúde 

(Hübner e Franco, 2007). O PMF procura realizar os princípios do Sistema Único de Saúde 

(SUS), buscando articular o saber da vigilância à saúde, a clínica exercida pelas equipes do 

programa e de supervisores, com os elementos que constituem uma rede social de proteção à 

saúde (Hübner e Franco, 2007). Atualmente Niterói conta com 108 equipes básicas no Programa 

Médico da Família que são formadas por um médico e um técnico de enfermagem, distribuídos 

em 33 Unidades da Saúde – Módulos PMF, os quais possuem 142.800 pessoas cadastradas, 

totalizando uma cobertura de aproximadamente 80% da população de baixa renda do município. 

A carga horária de trabalho da equipe básica é de 40 horas semanais e o processo de trabalho é 

dividido entre consultas nos consultórios do módulo, visitas domiciliares, visitas hospitalares e 

educação em saúde. O programa preconiza o acompanhamento e intervenção nas situações de 

risco às quais a população está exposta, resgatando o papel social que cabe à saúde. (Cohen, 

2002). 
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7.2 O presente estudo 

No estudo CAMELIA, foram recrutados 1098 indivíduos. Para o presente estudo foram 

incluídos todos os indivíduos adultos, com idade de 19 a 64 anos (843 incluídos), sem relato de 

comorbidades graves como infarto, insuficiência cardíaca, câncer e acidentes cerebrovasculares 

(781 incluídos). Foram consideradas perdas os que não preencheram adequadamente o 

questionário SF-36 (167) e os que não foram submetidos à avaliação antropométrica (09). Foi 

analisado um total de 605 participantes (55% dos participantes do estudo CAMELIA). As 

perdas, devido à ausência de antropometria, foram consideradas aleatórias por terem ocorrido 

por dificuldades na permanência dos participantes na unidade de saúde em dias em que a espera 

foi maior. O número de não respostas a pelo menos uma das 36 questões do instrumento SF-36 

variou de 6 a 32. Cinco indivíduos não responderam nenhuma das questões, oito deixaram de 

responder alguns blocos e os demais, deixaram de responder uma a três questões. 

7.2.1 Variáveis de exposição 

O sexo foi definido pelo pesquisador na entrevista em feminino e masculino. 

Os indivíduos foram classificados em obesos e não obesos, segundo IMC. O IMC é 

utilizado como um marcador prático para avaliar a obesidade, muitas vezes referido como Índice 

de Quetelet, para o qual, o peso corporal em quilogramas é dividido pelo quadrado da estatura 

em metros (kg/m
2
). 

A obesidade é definida no presente estudo segundo a OMS (2000), como IMC igual ou 

superior a 30 kg/m
2
. Para obtenção do cálculo do IMC, foram utilizadas as medidas 

antropométricas mensuradas, peso e estatura. O peso corporal (Kg) foi obtido uma única vez 

com os participantes com o mínimo de roupa possível, usando o mínimo de roupas leves, sem 

calçados e sem portar objetos pesados em balança digital da marca Filizola e modelo PL18 

(Indústria Filizola S/A, Brasil) com capacidade de 150 kg e precisão de 100g.  

A estatura foi mensurada uma única vez através de um estadiômetro digital portátil da 

marca Shoenle® (Kirchnner & Wilhelm, Medizintechnik, Alemanha), com precisão de 1 cm, 

com os participantes descalços, a cabeça livre de adereços, no centro do equipamento, sendo 

mantidos em pé, eretos, com os braços estendidos ao logo do corpo, com os calcanhares juntos, 

com a cabeça no plano horizontal olhando para um ponto fixo na altura dos olhos e em apnéia no 

momento da aferição. 
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7.2.2 Variáveis desfecho 

A qualidade de vida relacionada à saúde foi avaliada pelo instrumento SF-36 (Item 20 do 

anexo 2), preenchido com auxílio de um pesquisador. O SF - 36 é um questionário de qualidade 

de vida, geral (não específico) e auto-aplicável, constituído de 36 itens que avaliam as seguintes 

dimensões: “capacidade funcional”, “aspectos físicos”, “dor”, “estado geral de saúde”, 

“vitalidade”, “aspectos sociais”, “aspectos emocionais” e “saúde mental” (Ciconelli, 1999). As 

variáveis de desfecho foram a pontuação dos domínios do SF-36, pontuação da soma dos 

domínios físicos (capacidade funcional, aspectos físicos, dor e estado geral de saúde) no 

componente físico e pontuação da soma dos domínios mentais (aspectos emocionais, saúde 

mental, aspectos sociais e vitalidade) no componente mental e pontuação geral do questionário.  

A distribuição da pontuação do SF-36 não apresentou distribuição normal (figura 3). Como a 

mediana em 6 das 8 dimensões foi 100 (pontuação máxima), e em duas foi de 85, para haver 

discriminação, estabelecemos o percentil 25 como ponto de corte de baixa pontuação na QVRS 

para os 8 domínios, para a dimensão mental, para a dimensão física e para a pontuação geral da 

escala. A classificação foi: pontuação inferior ao 1º quartil (baixa qualidade de vida relacionada 

à saúde) e maior ou igual ao 1º quartil (controle).  

                       

Figura 3: Distribuição da pontuação do SF-36 

7.2.3 Variáveis associadas 

A cor foi definida a partir da autodeclaração em pretos, pardos e brancos. A escolaridade 

foi classificada em “nunca estudei”, “alfabetizado” e as séries cursadas classificadas em três 
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estratos: “estudou até a 4ª série”, “da 5ª a 8ª série” e “do 1º ano do ensino médio e mais”. A 

renda per capita foi obtida através das perguntas: a) “Qual a renda familiar (dos que moram com 

você)?”, anotada em reais e b) “Incluindo você, quantas pessoas moram na sua casa?”. 

Dividimos a renda familiar pelo número de pessoas, chegando à renda per capita, e classificada 

em três estratos: até R$ 200,00; mais que R$ 200,00 até R$ 400,00 e mais de R$ 400,00.  

Os participantes foram classificados em “não fumantes”, “ex-fumantes” e “fumantes 

atuais”.  Foram considerados não fumantes aqueles que responderam negativamente à pergunta: 

“Você é ou já foi fumante, ou seja, já fumou, ao longo da sua vida, pelo menos 100 cigarros 

(cinco carteiras de cigarros)?”. Foram considerados ex-fumantes aqueles que, tendo respondido 

afirmativamente a pergunta acima, responderam a pergunta “Você já tentou parar de fumar?” 

como “sim, sou ex-fumante”. Foram considerados fumantes atuais os que responderam a 

primeira pergunta afirmativamente e a segunda pergunta com “não”, ou “sim, mas voltei a 

fumar”. 

Para avaliação de atividades físicas, foi utilizado o questionário sobre atividade física de 

lazer, que contém perguntas sobre as atividades físicas realizadas nos últimos 15 dias, 

discriminando a atividade, o número de vezes praticado por semana e o tempo gasto em cada 

vez. Serão considerados sedentários aqueles que praticavam menos de 150 minutos de atividade 

física de lazer semanal (Haskell  et al., 2007). 

O Beck Depression Inventory short-form (BDI-SF) é utilizado para avaliar a depressão 

em pacientes com doença clinicamente manifesta, sendo sugerido que pontuações superiores a 

10 estejam associadas às síndromes depressivas moderadas ou severas (Furlanetto et al., 2005).  

Para classificação de hipertensão arterial sistêmica foram considerados indivíduos que no 

momento da pesquisa apresentassem PAS ≥ 140 mmHg ou PAD ≥ 90 mmHg (JNC 7, 2003) 

assim como aqueles com diagnóstico prévio de hipertensão arterial sistêmica. A pressão arterial 

foi aferida com aparelhos oscilométricos Omron, calibrados antes do início do estudo e com 

manômetro digital da marca Pro Check®, em duplicata, com intervalo de 1 minuto entre as três 

medidas. A primeira medida da PA era desprezada, e se os valores das duas medidas seguintes 

de Pressão Arterial Sistólica (PAS) e Pressão Arterial Diastólica (PAD) diferissem em mais do 

que 5 milímetros de mercúrio (mmHg), uma leitura adicional era realizada, calculando-se a 

média. 

Para classificação de Diabetes Melito foram considerados indivíduos que no momento da 

pesquisa apresentassem glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl, assim como aqueles com diagnóstico 

prévio de Diabetes Melito (American Diabetes Association, 2009). As dosagens bioquímicas 

foram feitas no Laboratório Vizela da Fundação Municipal de Saúde e no Hospital Universitário 
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Antonio Pedro (HUAP). As alíquotas de soro foram armazenadas em freezer a -80 graus, no 

serviço de Hematologia do HUAP. Considerou-se aumento de triglicérides (TG), se TG ≥ 

150mg/dl e HDL baixo se HDL ≤ 50 mg/dL mulheres e ≤ 40mg/dL homens (Executive 

Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program, 2002). 

7.2.4 Análise estatística 

O programa SPSS versão 17 (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos) foi utilizado para 

todas as análises descritivas e de associação. As diferenças de proporção, de variáveis 

sociodemográficas, hábitos de vida e comorbidades entre sexo/gênero e entre níveis de QVRS, 

foram testadas pelo teste do qui-quadrado, com correção de Yates, quando necessário. Foram 

apresentadas medianas e intervalos interquartílicos das variáveis contínuas e as diferenças 

testadas pelo teste não paramétrico de Mann Whitney. Para a análise da interação aditiva foram 

construídas variáveis (dummy) relativas às exposições de interesse: mulheres não obesas (+ -), 

homens obesos (- +) e combinada - mulheres obesas (+ +), adotando-se como referência o grupo 

homens não obesos (- -). Razões de chance brutas e ajustadas foram estimadas por modelos 

logísticos de equações de estimação generalizadas (GEE) adequados para observações não 

independentes, uma vez que o Estudo Camelia incluiu famílias. Para modelagem, foram 

incluídas variáveis potencialmente confundidoras que se mostraram associadas à qualidade de 

vida na análise bivariada (valor p<0,2).  

Afastamentos da aditividade foram verificados pelo excesso de risco devido à interação 

(RERI), o risco atribuível devido à interação (AP), e o índice de sinergia (S) e seus intervalos de 

confiança a 95%, através de planilhas do Excel previamente programadas. Para o cálculo foram 

inseridos os ORb e ORa e dados das matrizes de covariância, utilizando o método delta proposto 

por Knol et al., 2011; Knol e VanderWeele, 2012. A significância estatística foi estabelecida a 

<0,05. 
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8. RESULTADOS 

Dos 605 indivíduos estudados, um pouco mais da metade da população era de mulheres 

(55%) e a maioria era da faixa etária abaixo dos 50 anos (72,6%), predominando indivíduos não 

pretos (74,7%). Quase 40% dos participantes declararam ter estudado até a 4ª série e 41% 

informou renda mensal per capita inferior a 200 reais. A maioria afirmou nunca ter fumado e foi 

considerada sedentária. Apresentava, segundo a escala de rastreamento de depressão de Beck, 

pontuação indicativa de depressão, 8,3% da amostra. Dentre as comorbidades, 22,5% da amostra 

foi classificada como obesa, 17,3% diabética, 40,4% hipertensa, 20,9% com hipertrigliceridemia 

e 26,5% com HDL-C baixo. As mulheres, em relação aos homens, eram mais novas, com menor 

prevalência de tabagismo, diabetes e maior prevalência de inatividade física, obesidade e 

depressão. A obesidade esteve associada estatisticamente ao sexo, hipertensão e triglicerídeos 

alterado. As condições socioeconômicas não diferiram muito entre os grupos de obesos e não 

obesos. O percentual máximo de não respondentes foi de 4,7% (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Distribuição de variáveis demográficas, socioeconômicas, comportamentais e 

comorbidades segundo sexo e obesidade (variáveis de exposição). Amostra da população 

assistida pelo PMF de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil 2006 a 2007 (n= 605). 

Variáveis 
Feminino 

N(%) 

Masculino 

N (%) 

OR(IC95%) Obeso 

N (%) 

Não obeso 

N (%) 

OR(IC95%) 

Sexo       

Feminino 333 (55,0) - - 90 (27,0) 243 (73,0) 1,8 (1,2-2,7) 

Masculino  272 (45,0)  46 (16,9) 226 (83,1)  

Faixa etária       

≥ 50 anos 71 (42,8) 95 (57,2) 0,5 (0,3-0,7) 39 (23,5) 127 (76,5) 1,0 (0,7-1,6) 

< 50 anos 262 (59,7) 177 (40,3)  97 (22,1) 342 (77,9)  

Cor da pele       

Preto 85 (56,3) 66 (43,7) 1,0 (0,7-1,5) 36 (23,8) 115 (76,2) 1,1 (0,7-1,7) 

Pardo ou branco 245 (54,8) 202 (45,2)  99 (22,1) 348 (77,9)  

Escolaridade       
≤ 4ª série/4 anos de estudo 117 (53,4) 102 (46,6) 0,9 (0,6-1,2) 52 (23,7) 167 (76,3) 1,1 (0,8-1,7) 

> 4
a
 série/4 anos de estudo 216 (56,1) 169 (43,9)  83 (21,6) 302 (78,4)  

Renda familiar per capita       

≤ R$ 200,00 144 (57,6) 106 (42,4) 1,2 (0,9-1,7) 61 (24,4) 189 (75,6) 1,2 (0,8-1,8) 

> R$ 200,00  185 (53,2) 163 (46,8)  74 (21,3) 274 (78,7)  

Fumo       

Fumante atual ou ex-fum. 132 (49,4) 135 (50,6) 0,7 (0,5-0,9) 57 (21,3) 210 (78,7) 0,9 (0,6-1,3) 

Nunca fumou 199 (59,4) 136 (40,6)  79 (23,6) 256 (76,4)  

Atividade física de lazer        

≤150 minutos/semana 240 (59,3) 165 (40,7) 1,7 (1,2-2,4) 95 (23,5) 310 (76,5) 1,2 (0,8-1,8) 

>150 minutos/semana 93 (46,5) 107 (53,5)  41 (20,5) 159 (79,5)  
Obesidade1       

 IMC≥30 kg/m² 90 (66,2) 46 (33,8) 1,8 (1,2-2,7) - -  

 IMC<30 kg/m² 243 (51,8) 226 (48,2)  - -  

Depressão2       

Sim 33 (68,8) 15 (31,3) 1,9 (1,0-3,6) 14 (29,2) 34 (70,8) 1,5 (0,8-2,9) 

Não 283 (53,6) 245 (46,4)  114 (21,6) 414 (78,4)  

Hipertensão3       

Sim 125 (51,2) 119 (48,8) 0,8 (0,6-1,0) 82 (33,6) 162 (66,4) 2,9 (2,0-4,3) 

Não 207 (57,7) 152 (42,3)  53 (14,8) 306 (85,2)  

Diabetes4       

Sim 42 (46,2) 49 (53,8) 0,6 (0,4-1,0) 32 (35,2) 59 (64,8) 1,4 (0,9-2,1) 
Não 251 (57,8) 183 (42,2)  88 (20,3) 346 (79,7)  

HDL_C alterado
5
       

Sim 128 (68,1) 60 (31,9) 2,2 (1,5-3,2) 49 (26,1) 139 (73,9) 1,4 (0,9-2,1) 

Não 158 (49,1) 164 (50,9)  65 (20,2) 257 (79,8)  

Triglicerídeos alterados6       

Sim 48 (44,9) 59 (55,1) 0,6 (0,4-0,9) 41 (38,3) 66 (61,7) 2,8 (1,7-4,4) 

Não 239 (59,0) 166 (41,0)  74 (18,3) 331 (81,7)  
1. IMC – índice de massa corporal, mensurado pela razão do peso em kilogramas/altura em metros ao quadrado. 2. Mensurada 
pelo Beck Depression Inventory com ponto de corte em 19 pontos como rastreamento de depressão. 3. Diagnóstico prévio de 
hipertensão ou PA ≥140 x 90 mmHg. 4. Diagnóstico prévio de Diabetes ou glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl. 5. HDL ≤ 50 mg/dL 
mulheres e ≤ 40mg/dL homens. 6. Triglicerídeos ≥150 mg/dL. 
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Em relação à distribuição das variáveis relacionadas ao desfecho estudado - baixa 

qualidade de vida geral, física e mental - os resultados são mostrados na tabela 2. Observa-se que 

as mulheres, os de maior idade, os pardos e brancos, os indivíduos de menor escolaridade e 

menor renda obtiveram menor pontuação no SF-36. Os fumantes, sedentários, obesos, 

hipertensos, diabéticos e dislipidêmicos também alcançaram menores valores na escala do SF-

36. Porém, nessa amostra, essa associação é estatisticamente significativa apenas com sexo, 

faixa etária, atividade física, depressão, hipertensão e HDL (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Distribuição de variáveis demográficas, socioeconômicas, comportamentais e comorbidades segundo pontuação do SF-36 menor 

e maior ou igual ao percentil 25, SF-36 total, componente físico e mental (variáveis de desfecho). Amostra da população assistida pelo PMF de 

Niterói, Rio de Janeiro, Brasil 2006 a 2007 (n= 605). 

Variáveis 
SF36<25% 

N (%) 

SF36≥25% 

N (%) 
OR(IC95%) 

SF36<25% 

Físico 

N (%) 

SF36≥25% 

Físico 

N (%) 

OR (IC95%) 

SF36<25% 

Mental 

N (%) 

SF36≥25% 

Mental 

N (%) 

OR (IC95%) 

Sexo          
Feminino 151 (45,3) 182 (54,7) 2,0 (1,4-2,8) 105 (31,5) 228 (68,5) 2,1 (1,4-3,1) 100 (30) 233 (70) 2,0 (1,3-2,9) 

Masculino 79 (29,0) 193 (71,0)  48 (17,6) 224 (82,4)  48 (17,6) 224 (82,4)  

Faixa etária          

≥ 50 anos 54 (32,5) 112(67,5) 1,7 (1,1-2,5) 57 (34,3) 109 (65,7) 1,9 (1,3-2,8) 46  (27,7) 120 (72,3) 1,2 (0,8-1,9) 

< 50 anos 97 (22,1) 342 (77,9)  96 (21,9) 343 (78,1)  102 (23,2) 337 (76,8)  

Cor da pele          

Preto 57 (37,7) 94 (62,3) 1,0 (0,7-1,4) 37 (24,5) 114 (75,5) 0,9 (0,6-1,4) 32 (21,2) 119 (78,8) 0,7 (0,5-1,2) 

Pardo ou branco 172 (38,5) 275 (61,5)  116 (26) 331 (74)  115 (25,7) 332 (74,3)  

Escolaridade          

≤ 4ª série/4 anos de est 92 (42,0) 127 (58,0) 1,3 (0,9-1,8) 70 (32) 149 (68) 1,7 (1,2-2,5) 51 (23,3) 168 (76,7) 0,9 (0,6-1,3) 

> 4a série/4 anos de est 138 (35,8) 247 (64,2)  83 (21,6) 302 (78,4)  97 (25,2) 288 (74,8)  

Renda familiar per capita          
≤ R$ 200,00 101 (40,4) 149 (59,6) 1,2 (0,8-1,7) 73 (29,2) 177 (70,8) 1,4 (0,9-2) 64 (25,6) 186 (74,4) 1,1 (0,7-1,6) 

> R$ 200,00  126 (36,2) 222 (63,8)  78 (22,4) 270 (77,6)  82 (23,6) 266 (76,4)  

Fumo          

Fumante atual ou ex-fum 114 (42,7) 153 (57,3) 1,4 (1,0-2,0) 82 (30,7) 185 (69,3) 1,7 (1,2-2,5) 73 (27,3) 194 (72,7) 1,3 (0,9-1,9) 

Nunca fumou 114 (34,0) 221 (66,0)  69 (20,6) 266 (79,4)  74 (22,1) 261 (77,9)  

Atividade física de lazer           

≤150 minutos/semana 169 (41,7) 236 (58,3) 1,6 (1,1-2,3) 121 (29,9) 284 (70,1) 2,2 (1,4-3,4) 114 (28,1) 291 (71,9) 1,9 (1,2-2,9) 

>150 minutos/semana 61 (30,5) 139 (69,5)  32 (16) 168 (84)  34 (17) 166 (83)  

Obesidade1          

 IMC≥30 kg/m²  62 (45,6) 74 (54,4) 1,5 (1,0-2,2) 43 (31,6) 93 (68,4) 1,5 (0,9-2,3) 37 (27,2) 99 (72,8) 1,2 (0,8-1,8) 

 IMC<30 kg/m² 168 (35,8) 301 (64,2)  110 (23,5) 359 (76,5)  111 (23,7) 358 (76,3)  
Depressão2          

Sim 43 (89,6) 5 (10,4) 17,3 (6,7-45) 33 (68,8) 15 (31,3) 8,1 (4,2-15,5) 39 (81,3) 9 (18,8) 18,7 (8,8-40) 

Não 175 (33,1) 353 (66,9)  112 (21,2) 416 (78,8)  99 (18,8) 429 (81,3)  

Hipertensão3          

Sim 108 (44,3) 136 (55,7) 1,5 (1,1-2,1) 72 (29,5) 172 (70,5) 1,4 (0,9-2,0) 63 (25,8) 181 (74,2) 1,1 (0,7-1,6) 

Não 122 (34,0) 237 (66,0)  81 (22,6) 278 (77,4)  85 (23,7) 274 (76,3)  

Diabetes
4
          

Sim 37 (40,7) 54 (59,3) 1,1 (0,7-1,8) 27 (29,7) 64 (70,3) 1,3 (0,8-2,1) 19 (20,9) 72 (79,1) 0,7 (0,4-1,3) 

Não 165 (38,0) 269 (62,0)  106 (24,4) 328 (75,6)  112 (25,8) 322 (74,2)  
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HDL_C alterado5          

Sim 89 (47,3) 99 (52,7) 1,8 (1,3-2,6) 54 (28,7) 134 (71,3) 1,3 (0,9-20,0) 53 (28,2) 135 (71,8) 1,3 (0,8-2,0) 

Não 106 (32,9) 216 (67,1)  74 (23) 248 (77)  73 (22,7) 249 (77,3)  

Triglicerídeos alterados6          

Sim 44 (41,1) 63 (58,9) 1,2 (0,8-1,8) 34 (31,8) 73 (68,2) 1,5 (0,9-2,4) 24 (22,4) 83 (77,6) 0,8 (0,5-1,4) 

Não 239 (59,0) 166 (41,0)  94 (23,2) 311 (76,8)  102 (25,2) 303 (74,8)  
1. IMC – índice de massa corporal, mensurado pela razão do peso em kilogramas/altura em metros ao quadrado. 2. Mensurada pelo Beck Depression Inventory com ponto de corte em 19 pontos como rastreamento de 

depressão. 3. Diagnóstico prévio de hipertensão ou PA ≥140 x 90 mmHg. 4. Diagnóstico prévio de Diabetes ou glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl. 5 . HDL ≤ 50 mg/dL mulheres e ≤ 40mg/dL homens. 6. Triglicerídeos ≥150 

mg/dL. 
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Os dados da tabela 3 demonstram as medianas dos escores e os intervalos interquartílicos do 

SF-36 e seus oito domínios. Foi analisada a associação bruta entre sexo feminino e masculino, ser 

obeso e não obeso e QVRS. Foi encontrada associação estatisticamente significativa entre sexo e 

todas as dimensões de QVRS e entre obeso e não obesos com as dimensões: Capacidade Funcional 

(p < 0,000) e Estado Geral de Saúde (p < 0,002). Não houve associação estatisticamente 

significativa de obesidade com os Aspectos físicos (p = 0,290), Aspectos emocionais (p = 0,158), 

Saúde mental (p = 0,416), Aspectos sociais (p = 0,059), Vitalidade (p=0,064) e Dor (p = 0,062), 

embora se observe para estes três últimos componentes uma tendência associativa que poderia ser 

estatisticamente significante em uma amostra maior. No SF-36, os sujeitos com obesidade e as 

mulheres apresentaram uma mediana menor em relação aos seus pares, indicando maiores prejuízos 

na qualidade de vida nesses dois grupos, sendo que no sexo feminino todas as dimensões estavam 

correlacionadas significativamente, incluindo as dimensões do aspecto mental, e na obesidade 

principalmente as dimensões correspondentes ao componente físico (Tabela 3). 

  

Tabela 3 - Medianas e intervalos interquartílicos da pontuação do SF-36
1
 e suas dimensões segundo 

sexo e obesidade
2
. Amostra da população assistida pelo PMF de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil 

2006 a 2007 (n= 605). 
Variáveis Feminino Masculino Valor p

5
 Obeso Não Obeso Valor p

5
 

 Med3 (IQ4) Med (IQ)  Med (IQ) Med (IQ)  

SF-36 629 (483-691) 685 (747-587) 0,000 631 (501-690) 664 (543-727) 0,002 

Capacidade 

Funcional 

85 (70-95) 95 (85-100) 0,000 85 (70-95) 95 (80-95) 0,000 

Aspectos Físicos 100 (50-100) 100 (75-100) 0,019 100 (50-100) 100 (75-100) 0,290 

Dor 70 (47-90) 80 (67-100) 0,000 70 (47-90) 77 (57-100) 0,062 
Estado Geral de 

Saúde 

75 (57-85) 80 (60-90) 0,003 70 (55-85) 80 (60-90) 0,002 

Vitalidade 65 (50-80) 80 (60-90) 0,000 70 (50-85) 75 (55-85) 0,064 

Aspectos Sociais 100 (72-100) 100 (75-100) 0,001 100 (75-100) 100 (75-100) 0,059 

Aspectos 

Emocionais 

100 (67-100) 100 (67-100) 0,014 100 (67-100) 100 (67-100) 0,158 

Saúde Mental 76 (54-84) 84 (72-96) 0,000 80 (64-88) 80 (64-92) 0,416 
1 Short Form (36) Health Survey. 2. Definida como índice de massa corporal≥30 kg/m2. 3. Mediana. 4. Intervalo interquartílico. 5. 
Diferenças testadas com o teste não paramétrico de Mann-Whitney. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/SF-36
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Tabela 4 - Distribuição e prevalência de baixa QVRS (total, física e mental) entre os grupos de efeitos isolados e combinados da obesidade e sexo 

feminino, Odds Ratio (OR) – bruto (ORb), ajustado (ORa), intervalo de confiança (IC 95%). Amostra da população assistida pelo PMF de Niterói, 

Rio de Janeiro, Brasil 2006 a 2007 (n= 605). 

Obesidade Mulher 

Baixa QVRS Total   Baixa QVRS Física   Baixa QVRS Mental 

N  (%)   ORb IC 95%   ORa
1 

IC 95%   N (%)   ORb IC 95%   ORa
1 

IC 95%   N   (%)   ORb IC 95%   ORa
1 

IC 95% 

Não Não 39 17,2 
 

1 Referente 
 

1 Referente 
 

43 19 
 

1 Referente 
 

1 Referente 
 

41 18,1 
 

1 Referente 
 

1 Referente 

Sim Não 6 13 
 

0,72 0,28-1,81 
 

0,69 0,16-2,96 
 

5 10,9 
 

0,52 0,19-1,41 
 

0,26 0,05-1,36 
 

7 15,2 
 

0,83 0,34-2,01 
 

1,10 0,23-5,35 

Não Sim 70 28,8 
 

1,93 1,28-2,89 
 

1,71 0,89-3,27 
 

67 27,5 
 

1,62 1,07-2,43 
 

1,17 0,68-2,03 
 

70 28,8 
 

1,87 1,24-2,82 
 

1,22 0,62-2,39 

Sim Sim 36 40 
 

3,18 1,86-5,42 
 

2,35 1,11-4,96 
 

38 42,2 
 

3,11 1,80-5,32 
 

2,13 1,08-4,21 
 

30 33,3 
 

2,31 1,37-3,91 
 

1,38 0,62-3,04 

                            1. Ajustada por idade, fumo, atividade física, diabetes, hipertensão, HDL, triglicerídeos e depressão.
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Os resultados obtidos da comparação entre as variáveis dummy relativas às exposições 

independentes - mulheres não obesas e homens obesos - e combinada (mulheres obesas), adotando-

se como referência comum o grupo dos homens não obesos, são apresentados na tabela 4. A 

prevalência de baixa QVRS total variou de 13% entre os homens obesos a 40% entre as mulheres 

obesas, a de baixa QVRS física de 10,9% entre os homens obesos a 42,2% entre as mulheres obesas 

e a de baixa QVRS mental de 15,2% entre os homens obesos a 33,3 % entre as mulheres obesas. 

Verifica-se que os OR brutos e ajustados da baixa QVRS total foram maiores no sexo 

feminino, não ocorrendo o mesmo a partir da exposição isolada à obesidade. Isto é, a chance de um 

homem obeso ter baixa QVRS é menor que a chance de um homem não obeso. Ocorrendo o 

inverso no sexo feminino, sendo que as mulheres obesas tiveram três vezes a chance de baixa 

QVRS dos homens não obesos na associação bruta e duas vezes a chance de baixa QVRS na 

associação ajustada (ORb= 3,18, IC=1,86-5,42; ORa=2,35, IC = 1,11-4,96). 

Ainda considerando as exposições isoladas, as mulheres não obesas tinham associação 

positiva com baixa QVRS no componente físico em relação ao grupo referente (ORb=1,62; IC= 

1,07-2,43), enquanto os homens obesos tinham uma associação negativa ( ORb= 0,52; IC= 0,19-

1,41), não estatisticamente significante. Já as mulheres obesas tinham uma associação com a baixa 

qualidade de vida física três vezes a dos homens não obesos (ORb= 3,11; IC= 1,80-5,32). Na 

ajustada, essa diferença diminui para duas vezes a baixa QVRS dos homens não obesos (ORa= 

2,13; IC=1,08-4,21). 

Em relação ao componente mental, essa tendência das mulheres obesas ter maior chance de 

baixa QVRS em relação aos homens não obesos se mantém, porém a intensidade da associação 

diminui, com diferenças não estatisticamente significativas após ajuste (ORb= 2,31; IC=1,37-3,91; 

ORa=1,38; IC=0,62-3,04). 
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Tabela 5 - Excesso de risco devido à interação (RERI), proporção atribuída devido à interação (AP) e índice de sinergia (S) da interação entre 

obesidade e sexo feminino para a baixa QVRS (total, física e mental). Amostra da população assistida pelo PMF de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil 

2006 a 2007 (n= 605). 

  Baixa QVRS Total   Baixa QVRS Física   Baixa QVRS Mental 

  Bruta  Ajustada
4 

  Bruta  Ajustada
4 

  Bruta  Ajustada
4 

RERI
1 

 
1,54 -0,14-3,21 

 
0,95 -0,93-2,8 

  
1,97 0,40-3,52 

 
1,7 0,36-3,0 

  
0,61 -0,87-2,0 

 
0,06 -1,92-2,0 

AP
2 

 
0,48 0,11-0,85 

 
0,40 -0,26-1,1 

  
0,63 0,34-0,92 

 
0,79 0,44-1,5 

  
0,26 -0,3-0,78 

 
0,04 -1,39-1,47 

S
3 

 
3,38 0,61-18,6 

 
3,37 0,1-139 

  
16,4 0,0127-21 

 
-1,9 - 

  
1,87 0,37-7,8 

 
1,19 0,002-477 

1. RERI= 1+OR11-OR10-OR01. 2. AP= RERI/OR11. 3. S= OR11- 1/OR10+OR01-2. 4. Ajustada por idade, fumo, atividade física, diabetes, hipertensão, HDL, triglicerídeos e depressão. 
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A Tabela 5 contém as medidas de efeito do teste de afastamento da aditividade para 

avaliação da interação biológica. O efeito combinado do sexo feminino e obesidade para baixa 

QVRS foi superior à estimada com base no pressuposto da aditividade, resultando em uma RERI 

>0. O risco adicional devido à interação aditiva (RERI) foi de 1,54 na escala como um todo, de 

1,97 na dimensão física e de 0,61 na mental, sendo que a diferença só foi estatisticamente 

significativa na dimensão física. Após o ajuste, os riscos adicionais diminuíram, mas na dimensão 

física a diferença permaneceu estatisticamente significativa. A proporção de baixa QVRS total, 

física e mental, atribuível à interação aditiva foi de 48%, 63% e 26% respectivamente, sendo a 

diferença na QVRS total e no componente físico, estatisticamente significativa. Na análise 

multivariada, os percentuais abaixaram na escala total e na dimensão mental, aumentando na 

dimensão física, cuja diferença ajustada permaneceu estatisticamente significativa. Já em relação ao 

Índice de Sinergia, que representa o excesso de risco de exposição a fatores de risco quando a 

interação está presente, em relação ao risco de exposição quando a interação está ausente, os 

índices de sinergia total, físico e mental, não alcançou significância estatística. 
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9.  DISCUSSÃO 

O presente estudo confirmou a hipótese de existência de interação biológica entre obesidade 

e sexo para baixa qualidade de vida. A chance de mulheres obesas apresentarem baixa qualidade de 

vida, em relação às mulheres não obesas e homens obesos, excedeu a soma das razões de chance 

dos demais grupos.  

A amostra do estudo caracteriza-se por uma prevalência de 22,5% de obesidade contra 17% 

na região Sudeste no inquérito realizado pelo IBGE em 2008 e 2009 (IBGE, 2010). Acredita-se que 

essa diferença se dê pela seleção de participantes diabéticos e hipertensos, comorbidades 

estritamente relacionadas à obesidade. Não houve diferença importante entre as características 

socioeconômicas dos participantes, como renda e escolaridade, e a pontuação do SF-36, em 

discordância com outros estudos que identificaram menor pontuação da qualidade de vida em 

classes menos favorecidas (Bentley et al., 2011; Minet Kinge e Morris, 2010). Acreditamos que a 

homogeneidade socioeconômica da população estudada explique essa discordância. 

Mulheres apresentaram menor mediana na pontuação do SF-36, que homens, nos oito 

domínios. Já a obesidade apresentou diferenças estatisticamente significativas somente nos 

domínios capacidade funcional e estado geral de saúde. Esses achados estão em consonância com 

outros estudos (Castres et al., 2010; Renzaho et al., 2010; Wee et al., 2010; Soltoft et al., 2009; 

Saraç et al., 2007; Larsson et al., 2002) e indicam que as mulheres, em média, têm pior auto-

avaliação de saúde que os obesos, mesmo sabendo-se que existem mais mulheres obesas que 

homens obesos (Lovejoy et al., 2009). Estudos sugerem que as mulheres são mais propensas a 

reportar problemas de saúde do que os homens (Macintyre et al.,1999; Verbrugge e Wingard, 

1987), refletindo também as diferenças na saúde nos aspectos psicológicos associados à forma 

como elas  percebem os sintomas (Verbrugge, 1989).  A obesidade também tem sido associada à 

pior pontuação na QVRS (Castres, 2013; Wee, 2010; Renzaho, 2010; Soltoft, 2009), o que pode ser 

causado pelas limitações da mobilidade em decorrência das restrições físicas associadas ao peso 

excessivo (Lebrun et al., 2006; Zoico et al., 2004; Landers et al., 2001). 
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O comportamento dos quatro grupos: mulheres obesas, mulheres magras, homens obesos e 

homens magros quanto à chance de baixa qualidade de vida foi o mesmo, na escala como um todo 

e nas dimensões física e mental: mulheres obesas apresentaram o maior OR, seguidas das mulheres 

magras. Os homens magros apresentaram maior OR que os homens obesos, embora essas 

diferenças não tenham alcançado significância estatística. A pior pontuação das mulheres obesas 

em relação aos homens tem sido descrita em inúmeros estudos (Bentley et al., 2011; Minet Kinge e 

Morris, 2010; Wee et al., 2010; Mond et al., 2009; Soltoft et al., 2009; Saraç et al., 2007; Larsson et 

al., 2002; Ford et al., 2001; Katz et al., 2000). As mulheres relatam pior saúde e problemas 

psicológicos na maioria dos países, utilizam mais os serviços de saúde e experimentam maior carga 

de doenças crônicas. No entanto, de um modo geral, homens desenvolvem doenças mais graves que 

contribuem para a mortalidade mais elevada nesse grupo (Bird e Rieker, 1999; Macintyre et al., 

1996). Entretanto, essas diferenças não explicam o maior impacto da obesidade na QVRS nas 

mulheres.  

Em nosso estudo o OR de baixa pontuação no SF-36, indicando baixa qualidade de vida, da 

mulher obesa foi maior na dimensão física, apesar de, também, ter alcançado significância 

estatística na dimensão mental.  O componente físico é a soma das pontuações da capacidade 

funcional, aspectos físicos, dor e estado geral de saúde. Estimativas epidemiológicas da prevalência 

da dor e estudos psicofísicos mostram que o peso da dor é maior e mais variado, de acordo com as 

fases da vida, entre as mulheres. Essas respondem de forma diferente aos fármacos, como a 

morfina. Esses fenômenos estão baseados em condições neurais, hormonais e de desenvolvimento 

distintas entre os sexos, já comprovadas pela ciência (Berkley et al., 2006). Talvez, essas diferenças 

possam explicar, em parte, o maior reflexo na qualidade de vida na dimensão física da mulher 

obesa em relação ao homem obeso. A associação com a dimensão mental também foi identificada 

em outros estudos que fizeram análise da QVRS por sexo e verificaram que a mulher tem maior 

impacto nesse aspecto que os homens, com diferenças estatisticamente significativas (Bentley et 

al., 2011; Mannucci et al., 2010; Vasiljevic et al., 2008). Conforme Maine (2005) esse impacto 

pode ser determinado por pressões psicossociais e culturais que impõem, principalmente às 

mulheres, a um padrão corporal determinado pela sociedade que estabelece normas sociais de 

magreza, as mulheres, nesse contexto, sofrem mais os efeitos subjetivos do excesso de peso e da 

interferência na auto-estima. Esta consequência das mulheres sofrerem mais com a obesidade do 

que os homens reflete-se numa predominância delas no tratamento para a obesidade (Friedman e 

Brownell, 1995). Nessa perspectiva, Metz et al. (2009) sugere que o impacto negativo na dimensão 

mental pode ser diminuído a medida que reduzam o estigma da doença e seus fenômenos de 

exclusão social. 
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O achado de que o homem obeso tem menor OR de baixa qualidade de vida que os homens 

não obesos é discordante em relação a outros achados da literatura que encontraram impacto 

negativo da obesidade também nos homens, embora alguns apontem que a associação entre 

obesidade e QVRS é menor entre esse grupo (Bentley et al., 2011; Minet Kinge e Morris, 2010; 

Wee et al., 2010; Mond et al., 2009; Soltoft et al., 2009; Saraç et al., 2007; Larsson et al., 2002; 

Ford et al., 2001; Katz et al., 2000). 

Alguns autores mostram que a associação entre homens obesos e baixa QVRS parece ser 

significativa apenas nos domínios físicos (Bentley et al., 2011; Mannucci et al., 2010; Ford et al., 

2001), ou seja, os homens são afetados principalmente por consequências físicas da doença 

(Bentley et al., 2011;  Ucan et al., 2010;  Castres et al., 2010; Renzaho et al., 2010;  Wee et al., 

2010; Zhu et al., 2009; Wiezinski et al., 2009; Mond et al., 2009; Orsi et al., 2008 e Vasiljevic et 

al., 2008). No estudo aqui apresentado os indivíduos que relataram ter tido infarto, AVC, 

insuficiência cardíaca e câncer foram excluídos, o que pode ter afastado o impacto que essas 

doenças poderiam ter na qualidade de vida dos homens obesos. Por outro lado, por se tratar de um 

estudo transversal, pode-se supor que indivíduos portadores de doenças crônicas possam ter 

perdido peso por orientação médica, uma vez que trata-se de indivíduos monitorados. Assim, os 

homens que estavam obesos no momento da pesquisa poderiam sofrer menor carga dessas doenças 

na QVRS. 

É importante considerar que estudos com pacientes crônicos demonstraram que, mesmo 

com o comprometimento de várias dimensões da vida, é ainda possível que o indivíduo avalie 

satisfatoriamente sua vivência. Neste sentido é que se projeta a dimensão subjetiva e de avaliação 

pessoal na construção da QV (Tsai et al., 2004; Costa Neto e Araújo, 2003). 

A análise deste estudo se baseia no conceito de interação biológica, que resulta do 

sinergismo entre dois fatores, responsável por gerar mais casos de uma doença ou agravo do que 

seria esperado pela soma de suas ações independentes (Rothman et al., 2008). Assim a hipótese se 

baseia na co-participação de duas exposições, conjuntamente responsáveis pelo desenvolvimento 

da doença em uma parcela da população que não adoeceria se exposta a apenas um deles, no nosso 

caso, houve um excesso de casos de baixa qualidade de vida em mulheres obesas (Greenland, 

2009). 

O estudo apresenta algumas limitações, como o pequeno tamanho da amostra que pode 

prejudicar o poder deste estudo, pois testes de hipótese para aditividade tem pouco poder quando 

aplicados a tamanhos amostrais tradicionais, o que se reflete na pouca precisão das estimativas 

correspondentes, como a RERI (Rothmann et al., 2008). Porém, Guimarães (2009) destaca que 

mesmo com baixa precisão, resultados de estudos de interação que apontem para possíveis efeitos 
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combinados, biologicamente plausíveis, e susceptíveis a processos de intervenção para a prevenção 

de casos novos, sem prejuízo a população, devem ser valorizados. 

Apesar dos resultados serem favoráveis à hipótese de interação biológica, o desenho 

transversal é limitado para a inferência causal, portanto devem ser interpretados com cautela. 

Ressaltamos ainda que procuramos minimizar o efeito de fatores de confundimento por meio de 

controle das variáveis associadas às exposições e aos desfechos envolvidos na análise. As 

diferenças encontradas neste estudo não podem ser generalizadas para a população em geral, pois 

são baseadas em uma medida subjetiva que pode variar entre populações de culturas, realidades 

sociais e momentos históricos diferentes. Além disso, quanto à classificação da variável desfecho, 

“a baixa QVRS”, é importante ressaltar que a decisão de adotar o quartil 25 da pontuação do SF-36 

foi determinada pelos próprios autores, não existindo corte definido na literatura. 
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10.  CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo corroboram a hipótese de interação biológica entre sexo e 

obesidade na qualidade de vida. Este estudo contribui para a saúde pública com o alerta de que um 

excesso de casos de baixa QVRS está relacionado com a combinação mulher e obesidade, essa 

possibilidade do efeito combinado toma maior importância no contexto atual, no qual, a incidência 

de obesidade vem aumentando globalmente. 

Esperamos que esses resultados incentivem a exploração de pesquisas clínicas e 

laboratoriais das diferenças de sexo na obesidade, devido à importância da existência de sinergia 

entre epidemiologistas, cientistas e pesquisadores clínicos para explorar melhor esse campo, 

principalmente quando essas diferenças implicam no comprometimento da qualidade de vida. 
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12. ANEXOS 


