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Este estudo pretende identificar e sumarizar possíveis relações entre ambiente construído e a prática 
de atividade física na América Latina, uma vez que a maioria dos estudos sobre o tema foram 
realizados em países de alta renda. Para tanto os autores realizaram uma revisão sistemática aplicadas 
nas bases de dados (Pubmed, Scielo, Scorpus, Lilacs, Sportdiscus e Web of knowledge) em setemdro 
de 2018. 
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- Senti falta do Abstract; 
 
_ Acho interessante uma nova leitura para identifica problemas em pontuação, falta de letras ou 
números. 
 
- Achei o tema interessante e bem relevante, uma vez que parecem  crescer a intenção de mobilidades 
alternativas em países em desenvolvimento como o Brasil. 
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