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Planeamento Urbano e Desigualdades em Saúde - 
passando das estatísticas macro para as micro 
PTDC/ATP-EUR/5074/2012 

 
Cidade da Praia, Cabo Verde - três zonas urbanas com 
características distintas (formal, transição e informal) 
 
 

Objectivo: explorar como a morfologia urbana e as 
desigualdades socioeconómicas e culturais afectam a saúde 
dos seus residentes 

 
 

 

Projecto de investigação 
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 Descrever a morfologia da cidade em termos dos ambientes    
físico e social (e.g., habitação, serviços, mobilidade, saúde e 
lazer) 
 

 Caracterizar cada área urbana em termos: 
 sociodemográficos 
 relação com o espaço urbano 
 actividade física 
 dieta  

 marcadores biológicos para as doenças cardiovasculares e 
obesidade 

 
 Fornecer evidência científica para a compreensão de como as 

desigualdades socioeconómicas e culturais e a morfologia da 
cidade afectam a saúde dos indivíduos. 

 

Objectivos específicos do projecto 

http://apnep.pt/APNEP2013/index.php/cartaz-congresso-menu
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Investigação em saúde: uma necessidade  
para definir políticas locais 

 Os Inquéritos Demográficos e de Saúde com  
representatividade nacional podem ser insuficientes para 
captar a realidade de zonas urbanas específicas (WHO, 
2008) 
 

  A diversidade de morfologias nas cidades reflete 
desigualdades socioeconómicas que afectam a saúde da 
população 
 

 Necessidade de estudos locais para aprofundar o detalhe 
estatístico e conhecimento do estado de saúde do 
indivíduo no seu espaço. 
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Desigualdades em África e as populações de 
difícil acesso  

Fonte: EFE/arquivo 

(e.g., Nairobi)  

Planeamento urbano na Praia  

Fonte: EFE/arquivo 

Concelho  
Praia: 127 832 habitantes  – 97% residência urbana (123 997) 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos  2010  

Áreas multidisciplinares e equipa de 
investigação 

Planeamento 
Urbano 
Miguel Amado 

Dietética e Nutrição 
Zélia Santos 
Daniela Alves 
Delisa Monteiro Martins 
Celso de Pina Sanches 
Carla Correia 
Alzerina Maria Monteiro 
Edith Cardoso Pereira 
 

Saúde Pública 
Jorge Cabral 
António Pedro Delgado 
Artur Correia (CL) 

 
Inovação. Organização 
e Gestão de Serviços  
Luís Lapão 

 

Sociologia da Saúde 
Isabel Craveiro 

 
Bioestatística 
Rui Simões 
Luzia Gonçalves (IP) 
 

Outros parceiros 
de Cabo Verde 
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Métodos e Material  
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Área Informal 

Área de Transição 

Área formal 

 
 Áreas em estudo, população e amostragem 

Cidade da Praia, Cabo Verde 

 

 

Adultos (com pelo 
menos 18 anos) 
que residem em 
alojamentos não 
colectivos,  
nas áreas em 
estudo, há pelo 
menos 6 meses. 
 

Como conseguir a base de 
amostragem de forma a obter 
uma amostra aleatória? 
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Estudo inter-urbano: pontos de amostragem 

Unidade Informal Unidade  formal Unidade de Transição 

Plateau                   Palmarejo (parte)                Vila Nova (parte) 

Na cidade da Praia as desigualdades não são tão acentuadas Page  12 

1.Identificar todas as coordenadas geográficas dentro de um polígono (unidade 

urbana). 

 

2.Identificar cada edifício pelo respectivo centróide (coordenada geográfica central) 

 

3.Identificar as coordenadas geográficas respeitantes a edifícios residenciais 

 

 

 

 

 

 

Amostragem baseada na selecção aleatória de 
coordenadas geográficas 
 
 
Combinando  aspectos do planeamento urbano e 
estatística: 

Hosp 

Escol 
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4. Equipa Planeamento Urbano forneceu a listagem das coordenadas dos 

edifícios residenciais, com a indicação do número de pisos de cada um 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº número de pisos Xg Yg 

1 8 23  31' 22.00" W 14  54' 17.23" N 

2 6 23  31' 23.35" W 14  54' 16.11" N 

3 6 23  31' 31.36" W 14  54' 47.80" N 

4 7 23  31' 38.85" W 14  54' 47.65" N 

5. Repetição de coordenadas 

Exemplo: se um edifício tinha 6 pisos, a sua coordenadas foi replicada 6 vezes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº número de pisos Xg Yg 

… 

2 6 23  31' 23.35" W 14  54' 16.11" N 

2 6 23  31' 23.35" W 14  54' 16.11" N 

2 6 23  31' 23.35" W 14  54' 16.11" N 

2 6 23  31' 23.35" W 14  54' 16.11" N 

2 6 23  31' 23.35" W 14  54' 16.11" N 

2 6 23  31' 23.35" W 14  54' 16.11" N 

6. Base de amostragem final {c1, c2, c3, ..., cN} 

Base de Amostragem Final 

… 

… 

Geração aleatória de coordenadas através do SPSS vs22.0 
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7. Devolver as n coordenadas à 
Equipa Planeamento Urbano 
para marcação nos mapas de 
cada área urbana para facilitar o 
trabalho dos entrevistadores 

Estratégia de marcação 

por cores: 
 

    Um apartamento/casa por 

coordenada 

     Dois apartamentos/casas 

por coordenada 

     Três apartamentos/casas 

por coordenada 

Marcação dos pontos de amostragem no mapa 

 
Coordenada que não  
corresponde a nenhuma  
Residência 
 

Espaço das medições 
 
(neste caso um só local)  
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1 2 3 

6 4 5 
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Com o seu mapa, o entrevistador dirige-se a 
cada um dos pontos de amostragem 

• Selecionar aleatoriamente  

(através do sorteio de  

um cartão numerado)  

a casa a entrevistar; 

Selecção Aleatória da Residência e um Adulto 

• Se apenas viver uma pessoa na casa, entrevistar essa 

pessoa; 

 

• Se viver mais do que uma pessoa na casa, seleciona 

aleatoriamente (através do sorteio de um cartão 

numerado) uma pessoa entre os adultos -  fazer a 

entrevista ou voltar noutra altura. 
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Procura edifício e 
selecção 

aleatória do 

apartamento (se 
necessário) 

Identificação do 
número de adultos 

{a1, a2, a3, …, ak} 

e selecção aleatória 
de um destes 

Está presente: Não está presente: 

Registo de 
informação e nova 

tentativa em novo 

horário (2 tentativas) 

Indivíduo selecionado  

Aceita participar: Não aceita participar: 

Assina o consentimento 
informado 

Entrevistador avança para o próximo 
ponto 

Questionário 
Avaliação do estado 

nutricional 
Recordatório 24 

Horas 
Entrega de 
pedómetro 

Resumo das etapas e a importância do 
Consentimento Informado 

Local       Desloca-se ao ponto de medições 

- Com duas cópias 



5 

17 

Tamanho amostral no total e por zonas 

Questionário 
UPHI-STAT 

Avaliação do 
estado nutricional 

Recordatório 24 
Horas 

Entrega de 
pedómetro 

n=1912 

Total Formal Transição Informal 

n=145 n=1144  n=623 

Questionário 
UPHI-STAT 

Avaliação do 
estado nutricional 

Recordatório 24 
Horas 

Entrega de 
pedómetro 

n=599 

Total Formal Transição Informal 

n=22 n=283 n=294 

Questionário 
UPHI-STAT 

Avaliação do 
estado nutricional 

Recordatório 24 
Horas 

Entrega de 
pedómetro 

n=118 

Total Formal Transição Informal 

n=1 n=80 n=37 

31,3% 

 Estudo Qualitativo 

Que características do indivíduo facilitam a 
adesão à avaliação nutricional? 

 Ser mulher 
 Residir na unidade informal 
 Não ter actividade profissional 
 Ter IMC tendencialmente mais elevado  

 

Os modelos regressão logística 
múltipla, evidenciam que a adesão à 
2ª etapa é facilitada principalmente 
por: 

Alguns resultados 

O entrevistador antes de iniciar a entrevista deve preencher a parte identificativa 

O questionário está organizado em :  

1.Caracterização Sociodemográfica e 
espaço urbano 

2. Percepção do estado de Saúde 

3. Estilos de Vida 

4. Aquisição / Compra de Alimentos 

5. Mobilidade / Tempo de deslocação  

6. Dados Antropométricos (auto-
reportados e reais) 

7. Caracterização do Padrão 
Alimentar 

Nutricionistas 

(n=4 +1) 

Entrevistadores 

(n=15) 

Questionário UPHI-STAT 

• Peso 

• Altura 

• Perímetro da cintura 

• Perímetro do pulso 

• Massa gorda 

• Massa muscular 

• Massa óssea 

• Água corporal 
 
 

• Recordatório de 24 horas 

 
 

• Entrega de pedómetro – registo 7 dias 

Antropometria 

História alimentar 

Actividade física diária 

  

IMC 

4 Balanças de Bioimpedância  
4 estadiometros 

Outras variáveis e material utilizado 

200 pedómetros 
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Alguns resultados 
- Questionário UPHI-STAT 
- Medições 
- Pedómetros 
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Caracterização sócio-demográfica 

  

n=1912 

 64,4% mulheres e 35,6% homens 
 

 94,5% Cabo-verdianos (Transição: maior heterogeneidade de nacionalidades) 
 

 Idade: 38,6 + 15,9 anos (Formal: mais envelhecida, Transição: mais jovem) 
 

 20,3% desemprego (Formal: 6,2%, Informal: 28,7%) 
 

 8,1% sem escolaridade (Formal: 3,5%, Informal: 14,2%) 
 

 62,8% com pelo menos o secundário (Informal: 48,5% outras:  70,0%) 
 

 31,1% casados ou em união de facto 
 

 75,9% têm filhos (Informal: 82,3%) 
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Percepção/opinião sobre bairro onde vive 

  

n=1912 

 79,2% gostam bastante ou muito de viver nestes bairros 
 

 71,3% referem que o bairro melhorou nos últimos 5 anos (Informal: 60,1%) 
 

 Razão principal para viver no bairro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

n (%) 
Zona 

Formal 
Zona 

Transição 
Zona 

Informal 
Total p-value 

 
 
Tranquilidade 

109 (75,2) 792 (69,2) 220 (35,3) 1121 (58,6) <0,001 

 
Habitação/Apoio 
familiar 

83 (57,2) 495 (43,3) 524 (84,1) 1102 (57,6) <0,001 

 
Emprego no bairro 30 (20,7) 156 (13,6) 32 (5,1) 218 (11,4) <0,001 
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Percepção/opinião sobre bairro onde vive 

  

n=1912 
 O que ainda é necessário para se sentirem melhor no bairro? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

n (%) 
Zona 

Formal 
Zona 

Transição 
Zona 

Informal 
Total p-value 

 
 
Maior 
segurança 

90 (62,1) 760 (66,4) 475 (76,2) 1325 (69,3) < 0,001 

 
Centro de Saúde 30 (20,7) 717 (62,7) 430 (69,0) 1177 (61.6) <0,001 

Actividades 
culturais e 
recreativas 

60 (41,4) 518 (45,3) 307 (49,3) 885 (46.3) 0,128 

 
Melhor ambiente 
no geral 

59 (40.7) 448 (39.2) 326 (52.3) 833 (43.6) <0,001 

 
Mais limpeza nos 
espaços públicos 

57 (39.3) 477 (41.7) 241 (38.7) 775 (40.5) 0.446 
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Auto-relatos ligados à saúde 

  

n=1912 

 Doença crónica: 23,8%  
Mais relatos de hipertensão arterial:  

 Formal: 19,3% 
 Transição: 11,3% 
 Informal: 22,5% 

 
 Dieta prescrita por profissional de saúde: 9,0% 

 Formal: 6,3% 
 Transição: 8,0% 
 Informal: 11,2% 

 
 Pesam-se habitualmente: 43,9% 

• Formal: 47,4% 
• Transição: 48,2% 
• Informal: 35,4% 

 
 
 
 
 

26 

Auto-relatos ligados à saúde:  
 Quanto pesa vs o que gostaria de pesar? 

  

 
 
 
 

Por unidade urbana 
e sexo: 
 
n=1230 
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   Excesso de peso e obesidade (IMC ≥ 25 kg/m2) 
   Questionário UPHI-STAT vs Antropometria 

  

 
 
 
 

Auto-reportados    Reais 
 
   553/1399 (39,5%)               338/595 (56,7%) 
  
IC 95%:  ]37,0; 42,1[              IC 95%:  ]52,7; 60,8[   

 IC 95%:  ]38,4; 45,7[ 

Sub-estimação Sobre-estimação 

 Não há diferenças por unidade urbana 
 Mulheres com valores superiores aos Homens 
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Actividade física: através dos pedómetros (n=117) 

 Número de passos por dia  
 
 Total:  

 6779 (5282-9452) 
 Nos dias de trabalho:  

 7037 (5887-9105) 
 Nos dias de lazer:  

 6697 (3282-10147) 
 

 % com ≥ 5000 passos/por dia 
 
 Total: 81,8% 

  
 Nos dias de trabalho: 81,5% 

  
 Nos dias de lazer: 64,0% 

  
 
 

Homens Mulheres 

 Número de passos por dia  
 
 Total:  

 4831 (3270-6766) 
 Nos dias de trabalho:  

 5180 (3088-7194) 
 Nos dias de lazer:  

 4065 (2576-7091) 
 

  % com ≥ 5000 passos/por dia 
 
 Total: 45,6% 

  
 Nos dias de trabalho: 51,5% 

  
 Nos dias de lazer: 35,5% 
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Homens: diferenças apenas significativas 

entre unidades urbanas para o trabalho 
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Actividade Física por género (Questionário UPHI-STAT)  

 Global 
 Formal: 78,6% 
 Transição: 86,5% 
 Informal: 84,3% 

  
 No trabalho 

 Formal: 19,7% 
 Transição: 16,4% 
 Informal: 33,8% 

 
 No lazer 

 Formal: 58,2% 
 Transição: 59,2% 
 Informal: 52,2% 
 

Andam a pé > 10 minutos – 67.7% 
 

 Global 
 Formal: 60,7% 
 Transição: 70,4% 
 Informal: 63,7% 

  
 No trabalho 

 Formal: 16,3% 
 Transição: 6,0% 
 Informal: 8,7% 

 
 No lazer 

 Formal: 29,5% 
 Transição: 27,6% 
 Informal: 19,4% 

 
Andam a pé – 57.6% 
 
 
 

Homens Mulheres 

Mulheres: diferenças significativas entre unidades 

urbanas 
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Onde fazem e porque não fazem actividade física 
no lazer?  

Homens Mulheres 

Onde praticam? 
  Espaço público  -  Formal: 82.8% 
  Ginásio  -  Transição 21.1% 
  Clube desportivo -  Informal 26.5% 

 Sem motivação  28.1%  36.1% 
 Falta de tempo  33.9%     40.1%  
 Insegurança       6.2%       10.6% 

Motivos para não praticar actividade física: 
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Notas finais 

 Melhor adesão dos residentes da unidade informal e 
das mulheres em todas as etapas do estudo 
 

 Acções de promoção da saúde, principalmente na unidade 
informal ao nível da alimentação (e.g., gorduras) e de 
incentivos para a actividade física nas mulheres 
 

 Necessidade de adequar o planeamento urbano de forma a 
proporcionar mais espaços físicos para a prática 
desportiva (e.g, passeios, ciclovias, espaços verdes, etc.) 
 

 Maior segurança na cidade 
 
 

 .... 
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