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RESUMO
A relação entre a cidade e a saúde dos seus habitantes é consensual. No entanto, o modelo complexo que define essas relações
exige um estudo continuado.
O objetivo deste artigo é avaliar a relação entre as características do ambiente construído das 211 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa (AML) e o seu impacto nos resultados em saúde. As características do ambiente construído foram medidas através
do conceito de walkability. Os resultados em saúde utilizados foram os internamentos hospitalares para diabetes (ICD9: 250),
doenças do aparelho respiratório (ICD9: 460-519), e circulatório (ICD9: 390-459), asma (ICD9: 493) e hipertensão (ICD9: 401-405).
A relação entre as variáveis foi feita através de uma regressão linear múltipla.
Os resultados revelam a importância direta do walkability para a explicação da saúde da população, mas também a sua importância para melhoria da qualidade do ar e o uso dos modos ativos, numa relação indireta na saúde.
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cial, conectividade da rede viária e o grau de mistura de
usos. Este índice foi amplamente usado e mostrou-se
significativo para a explicação da prevalência de várias
doenças, como sejam os elevados níveis de obesidade,
doenças respiratórias, entre outras (Frank et al., 2006;
Sundquist, Eriksson, Mezuk, & Ohlsson, 2015; Yu et
al., 2017). Outros aspetos do ambiente construído são
também importantes condicionadores do estado de
saúde da população, como a sua acessibilidade a transportes públicos e a qualidade do ar e, como tal, devem
ser considerados (Frank et al., 2006).
O objetivo deste artigo é avaliar a relação das caraterísticas do ambiente construído sobre o conceito do walkability e a sua relação com a saúde da população da AML
através de resultados em saúde, neste caso, o número de
internamentos hospitalares por diabetes, asma, hipertensão
e doenças do aparelho respiratório e circulatório.

1. INTRODUÇÃO
A relação entre a cidade e a saúde acompanhou a
evolução das nossas cidades e a sociedade. No início, a
relação era mais clara, nomeadamente, no contributo
das suas infraestruturas de saneamento e abastecimento
de água potável com claros efeitos na redução da prevalência de epidemias (Omran, 1971; Rogers & Hackenberg, 1987). Atualmente, na sociedade contemporânea,
essa relação é mais complexa, sendo definida por um
modelo ecológico centrado no indivíduo, com as suas
características individuais e estilos de vida, e sobre o
qual assentam várias camadas de contexto local, comunitário, ambiental e macroeconómico. Essas camadas
influenciam o indivíduo e influenciam-se entre si ao
mesmo tempo que são influenciadas pelo próprio indivíduo (Barton, Grant, & Guise, 2010). Os seus impactos
na saúde são medidos através de dados de mortalidade e
morbidade. A operacionalização desse modelo é feita
através de determinantes em saúde que condicionam os
resultados em saúde (Santana, 2015).
Um conceito que se tem mostrado importante para
definir as características do ambiente construído que
contribuem para a melhoria do estado de saúde, nomeadamente, no seu contributo para o aumento da atividade
física, é o conceito de walkability (Frank, Schmid, Sallis, Chapman, & Saelens, 2005). O conceito de walkability tem sido operacionalizado através de índices que
sistematizam os principais indicadores de ambiente
construído para explicar as deslocações a pé (Saelens &
Handy, 2008). O índice mais utilizado é o índice de
walkability criado por Frank (2005), composto pela
soma de z-score dos indicadores de densidade residen-

2. METODOLOGIA
As características do ambiente construído foram
medidas para as 211 freguesias da AML. Estas características foram medidas para as três dimensões do
ambiente construído que estão relacionadas com a
mobilidade descritas por Cervero & Kockelman (1997):
densidade, diversidade e design. Indicadores estes que
foram adaptados para a área da saúde para relacionar a
atividade física e utilizados para compor um índice de
walkability, que reflete a densidade, a conectividade e a
mistura de usos (Frank et al., 2005). O indicador de
diversidade utilizado procura traduzir a mistura de usos
e descreve a quantidade de usos diferentes existentes
tendo em conta seis tipos de usos: retalho, entretenimento,
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alimentação, institucionais, escritórios e recreio. Os dados
são provenientes dos pontos de interesse da informação
da Navteq. O indicador densidade de nós ilustra a conectividade da rede viária e contabiliza a densidade de nós
com mais de três ligações pela área da freguesia - a fonte
é a mesma dos POIs. Finalmente, a densidade residencial
utiliza os dados do INE para o número de alojamentos ao
nível da freguesia.
Os dados socioeconómicos utilizados foram os dos
Censos 2011 à freguesia. Com base nesses dados foi criado, ainda, um indicador de privação múltipla composto
por Taxa de Desemprego, Taxa de Analfabetismo e Percentagem de Alojamentos Familiares de Residência Habitual sem Retrete, indicadores que revelaram maior capacidade para "sintetizar" a privação material com influência
no estado de saúde da população (Loureiro, Costa,
Almendra, Freitas, & Santana, 2015). A metodologia
utilizada para a construção desse índice foi o método de
Carstairs & Morris (1990).
Os resultados em saúde utilizados foram os internamentos hospitalares para diabetes (ICD9: 250), doenças
respiratórias (ICD9: 460-519), doenças do aparelho circulatórios (ICD9: 390-459), asma (ICD9: 493) e hipertensão
(ICD9: 401-405), dados provenientes da base geral dos
Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDH).
Os vários indicadores, assim como os índices criados, foram avaliados sobre a sua significância para a explicação dos vários internamentos por doença através de uma
regressão linear múltipla, com estimação dos parâmetros
pelo método da máxima verosimilhança implementado no
software AMOS. O modelo teórico a explorar relaciona as
características do walkability para a saúde e considera os
aspetos socioeconómicos como variáveis de controlo. A

utilização do software AMOS através da análise de trajetórias permite identificar efeitos de mediação e moderação
expectáveis em algumas das variáveis.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela 1 apresenta os vários indicadores ponderados na análise, assim como as principais estatísticas descritivas onde é possível verificar a existência de indicadores que violam os pressupostos de normalidade (Marôco,
2010). Nesse sentido, vários indicadores foram transformados. Na tabela 1 é ainda possível avaliar os resultados
na regressão linear múltipla utilizando como variável
dependente as vários causas de internamento. Nessa análise estatística é possível concluir que a taxa de internamentos por hipertensão é a variável dependente com maior
percentagem de variância explicada (R2 = 0.390). Por
outro lado, os internamentos por doenças do sistema circulatório são o único modelo que possuiu uma variável
independente estatisticamente significativa para p<0.001,
neste caso, a percentagem de população residente que
utiliza transportes públicos e modos ativos diariamente.
Tendo como critério o valor mais elevado de R2, modelos
mais complexos foram desenvolvidos para a explicação
dos internamentos por hipertensão. Considerando a complexidade associada à explicação da saúde, são expectáveis efeitos de moderação ou mediação entre as variáveis
(Ding & Gebel, 2012; Oliver et al., 2015). Assim, um
modelo de análise de trajetórias foi criado para avaliar
esses efeitos. Na criação nesse modelo foram utilizados os
índices privação múltipla e o índice de walkability, em
resultado da previsível colinearidade com as variáveis que
compõem esses índices ilustrado pelos VIF (tabela 1).

Tabela 1 – Estatísticas descritivas e regressão linear múltipla dos indicadores considerados.
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O modelo final representado na figura 1 descreve o
modelo teórico a testar identificando a negrito os valores de regressão estandardizada (β) estatisticamente
significativos para p<0.001. Como é possível verificar,
o indicador de walkability, para além de um impacto
direto (β=0.28 e p=0.03), tem os impactos mais fortes
de todo o modelo nas variáveis qualidade do ar
(AIR_PM_2010) e na variável relacionada com o uso
dos transportes públicos e ativos (Mov_TPTS). A variável da Mov_TPTS é também estatisticamente significativa para a explicação dos internamentos por hipertensão. Esta é, aliás, a variável com valor mais alto (β
=0.30; p<0.001), seguida do índice de walkability
(β=0.28, p=0.03) e, finalmente, da duração média dos
movimentos pendulares (β=-0.22 e p<0.001). Com este

modelo é possível verificar a importância do walkability
para a explicação dos internamentos, mas também o seu
contributo para a melhoria da qualidade do ar, assim
como a relação com o uso dos transportes públicos e dos
modos ativos.
Os resultados apresentados estão em linha com a
literatura internacional, no entanto, inovam com a introdução do contexto mediterrânico numa altura em que a
investigação ainda se centra maioritariamente nos EUA
e em poucos países da Europa. Os resultados reforçam
ainda a importância das questões da mobilidade para o
estado de saúde da população e a importância no desenho das cidades para a promoção da mobilidade sustentável e ativa, com comprovados efeitos na saúde.

Figura 1 - Modelo de análise de trajetórias dos internamentos por hipertensão, com indicação dos coeficientes estandardizados,
a negrito os estaticamente significativos (p<0.001).

Os resultados deixam ainda algumas questões que
exigem maior investigação. Neste caso, a pouca importância das condições socioeconómicas para a explicação
dos internamentos hospitalares, algo contraditório à
literatura existente para Lisboa (Gotsens et al., 2013).
Por outro lado, maior investigação deverá ser feita na
relação do ambiente construído e as condições socioeconómicas que na AML se mostram relacionadas com o
índice de walkability (β=-0.33, p<0.001). A conclusão
que se pode tirar com base no modelo é que as características socioeconómicas têm uma influência direta
reduzida na saúde, contudo, o não acesso a desenho
urbano de qualidade e, consequentemente, menor acessibilidade e exposição a locais com pior qualidade do ar,
originará piores condições de saúde. O desenvolvimento
de modelos futuros deverá equacionar esta relação
menos direta das condições socioeconómicas no estado
de saúde da população. Porém, uma escala mais detalhada de que a escala da freguesia poderá ser explorada,
reconhecendo à partida limitações de dados de saúde

disponíveis a esse tipo de escalas. Outro aspeto importante é que os internamentos hospitalares são a situação
mais tardia do estado de saúde, quando é necessário o
seu tratamento urgente. O estudo não contempla toda a
restante população que poderá sofrer deste tipo de doenças, mas que não recorre ou recorreu aos serviços hospitalares para o seu tratamento.
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