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“Ninguém pode construir em teu lugar 

 as pontes pelo qual precisarás passar,  

para atravessar o rio da vida. 

 Ninguém, exceto tu, só tu.  

Existem, por certo, inúmeros atalhos, 

 e pontes, e semideuses que se oferecerão 

 para levá-lo além do rio;  

mas isto te custaria a tua própria pessoa;  

tu te venderias e te perderias.  

Existe no mundo um único caminho 

 por onde só tu podes passar.  

Onde te levarás? Não perguntes, apenas siga-o”.  

 

 

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1882.  
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Resumo 

Introdução: A prevalência de excesso de peso em crianças vem aumentando acentuadamente em 

todo o mundo e em decorrência das conseqüências que esta condição traz, tem-se buscado 

identificar os fatores associados ao excesso de peso. Atualmente, tem sido bastante discutido o 

efeito do ambiente sobre o estado nutricional de indivíduos, especificamente sobre a prática de 

atividade física e o consumo de alimentos. Objetivo: Analisar a relação entre o estado nutricional 

de crianças menores de 10 anos do município de Santos e fatores socioeconômicos e ambientais. 

Métodos: Foi realizado estudo transversal, com um componente de base domiciliar e um 

componente ambiental. No componente domiciliar, foram coletados dados sobre a condição 

socioeconômica, estado nutricional, atividade física e consumo alimentar de 531 crianças menores 

de 10 anos moradoras do município de Santos. Foi realizada análise de regressão para avaliar a 

influência dos fatores individuais no excesso de peso. Para avaliação do componente ambiental, 

foram elaborados questionários adaptados para a realidade brasileira e validados. Foram avaliados 

os alimentos e refeições disponíveis em comércios e restaurantes localizados no município e numa 

área de 500m ao redor dos setores censitários de residência das crianças. Em seguida, os dados 

ambientais e domiciliares foram agregados na unidade do setor censitário e foi realizada  análise de 

correlação. Resultados: A pior condição sócio-econômica foi determinante na presença do excesso 

de peso em crianças em nível individual e do menor acesso a alimentos saudáveis nos diversos 

estabelecimentos analisados em nível ambiental. Ao analisar a relação do ambiente com o 

IMC/idade, encontrou-se que a presença de estabelecimentos promotores de uma alimentação 

saudável resultou em menor IMC. Conclusão: Analisando os dados ecologicamente, foi possível 

observar a presença de associação entre o estado nutricional e o ambiente. No entanto, é necessário 

avaliar a influência individual do ambiente no indivíduo, por meio de métodos estatísticos mais 

avançados. A condição sócio-econômica do local e da população deve ser levada em consideração 

ao se planejar ações de intervenção no ambiente nutricional.  
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Abstract 

Introduction: The prevalence of childhood overweight has been increasing throughout the world. 

Given the consequences of overweight to individuals and society, researchers have been trying to 

identify the economic, social, environmental and biological variables associated with overweight. It 

has been suggested that the environment has a important part in the etiology of overweight, in that 

relates to physical activity and food intake. Objectives: To analyze the relationship between the 

BMI of children under 10 years of age in the city of Santos and socio-economic and environmental 

factors. Methods: In a cross sectional, population based study, 531 children under 10 years living in 

the city of Santos were assessed. Socio-economic, physical activity and food intake data were 

collected at the individual level. Logistic regression was performed to analyze the influence of the 

individual level variables on overweight. To evaluate the nutrition environment, questionnaires 

adapted and validated for the Brazilian population were created. Food stores and food service places 

were assessed in the whole city and also in a 500m area around the children´s census tract. The 

individual and environmental data were analyzed in an ecological model in order to assess possible 

correlations. Results: Lower socio-economic status was associated with overweight in children at 

the individual level and was also associated with less access to healthy food and healthy 

establishments at the environment level. The presence of health promoting food stores was 

associated with lower BMI/age. Conclusion: The ecological analysis showed a negative association 

between the nutritional status and the nutrition environment. However, in order to assess the 

individual influence of the environment on the individual, more advanced statistical methods are 

necessary. The area and the population’s socio-economic status should be considered when planning 

interventions focused on the nutrition environment.  
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1. Introdução 

 

 A prevalência de excesso de peso em crianças vem aumentando acentuadamente em todo o 

mundo, sendo considerado um problema de Saúde Pública em países desenvolvidos. Nos Estados 

Unidos, por exemplo, entre os anos de 1963 e 2002, a prevalência de sobrepeso em crianças com 

idade entre 6 e 11 anos aumentou de 4,2% para 15,8% (Flegal, 2005), com índices cada vez maiores 

e atualmente acometendo uma em cada três crianças menores de 10 anos (AHA, 2010).  

 No Brasil, também tem sido observada uma prevalência cada vez maior do excesso de peso 

em crianças e adolescentes. Entre os anos de 1975 e 1997, a prevalência desta condição dobrou, 

aumentando de 4,2% para 13,9%, sendo maior em crianças do que em adolescentes e atingindo a 

área urbana mais intensamente do que a área rural (Wang et al, 2002). 

Uma estimação dos custos das hospitalizações em decorrência do excesso de peso e doenças 

associadas, utilizando dados do Sistema Único de Saúde (SUS), mostrou que estas condições 

representam cerca de 4% do custo total das internações no país, o que se transforma em bilhões 

todos os anos (Sichieri et al, 2007).  

 Diversos estudos foram realizados no Brasil para estimar a atual prevalência desta condição, 

encontrando valores diferentes por região. Em Florianópolis, foi encontrada prevalência de 8,6% 

em crianças menores de 6 anos matriculadas em creches públicas (Corso et al, 2004) e no Paraná foi 

encontrada prevalência de 27,2% em escolares com idade entre 6 e 10 anos matriculadas em escolas 

municipais (Mello et al, 2010). Em Brasília, foi encontrada prevalência de 22,0% em crianças com 

idade entre 6 e 11 anos (Giugliano e Carneiro, 2004); enquanto que em Recife, 14,6% de crianças 

menores de 11 anos moradoras de área de região carente apresentavam sobrepeso (Motta & Silva, 

2001). 
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1.1. Consequências do Excesso de Peso na Infância 

 

 O excesso de peso em crianças tem sido relacionado à diversas consequências psicológicas e 

fisiológicas. Um fato considerado alarmante é a velocidade com que, nos últimos anos, cada vez 

mais crianças vêm apresentando quadros clínicos que antigamente só eram encontrados em adultos 

(Abrams & Levitt-Katz, 2011; Reilly & Kelly, 2010), como diabetes mellitus tipo 2 (Wabitsch et al, 

2004) e hipertensão (Salman et al, 2011).  

 Alterações fisiológicas complexas ocorrem no organismo de crianças que apresentam 

excesso de peso, como aumento da função endócrina do tecido adiposo, em especial das 

interleucinas, que têm sido ligadas à etiologia de doenças cardiovasculares (Jung et al, 2010).  

Também tem sido observado que crianças com mais adiposidade apresentam maior resistência à 

insulina do que comparado às crianças com menos tecido adiposo (Hoslt-Schumacher et al, 2008), 

além de níveis elevados de insulina de jejum e do peptídeo C (Wabitsch et al, 2004).  

 Dentre as consequências psicológicas encontradas em crianças, tem-se observado que 

alterações na auto-estima são comumente associadas ao excesso de peso. Foi encontrado que as 

crianças com excesso de peso têm o dobro de chance de reportar uma baixa auto-estima, quando 

comparado às crianças com peso normal para a idade (Wang et al, 2009), e que a diminuição na 

auto-estima relaciona-se com aumento no relato de tristeza, solidão e nervosismo (Strauss, 2000). A 

ocorrência de psicopatologias associadas ao excesso de peso em crianças é grande, variando de 50% 

(Taner et al, 2009) a 100% de crianças relatando algum tipo de transtorno psicopatológico leve ou 

moderado (Cornette, 2008).   

Evidências mostram que crianças que foram expostas na infância ao excesso de peso tendem 

a continuar obesos na vida adulta e esta chance aumenta conforme aumenta o tempo e a intensidade 

da exposição (Must, 1996). Ainda, indivíduos que enfrentaram o excesso de peso na infância 
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seguindo na adolescência, podem estar mais sujeitos a enfrentar problemas a longo prazo, 

resultando em maior morbidade e mortalidade quando adultos (Reilly & Kelly, 2010).  

 Em decorrência das consequências a curto e longo prazo que esta condição traz aos 

indivíduos e à sociedade, pesquisadores têm buscado identificar entre as variáveis individuais, 

econômicas, sociais, ambientais e biológicas, os fatores associados ao excesso de peso. 

  

 

1.2. Fatores Associados ao Excesso de Peso – O Papel do Ambiente 

 

 Em relação ao nível individual, estudos têm mostrado que fatores sócio-demográficos como 

idade, sexo, número de irmãos e escolaridade dos pais foram significativamente associados ao 

sobrepeso (Júlíusson et al, 2010), bem como a condição sócio-econômica do indivíduo, apesar de os 

dados disponíveis na literatura nacional ainda serem discordantes, com alguns estudos mostrado 

relação positiva (Silva et al, 2005; Motta & Silva, 2001) e outros estudos mostrando relação 

inversa, com aumento da classe econômica resultando em menor excesso de peso (Ministério da 

Saúde, 2006).  

 No entanto, o excesso de peso é resultante de uma interação complexa entre fatores 

genéticos, fatores inerentes ao estilo de vida e fatores sócio-econômicos, que recebem uma grande 

influência do ambiente onde o indivíduo se localiza (Elinder & Jansson, 2008; Hill et al, 2003).  

 É crescente na literatura científica a preocupação com o papel do ambiente na determinação 

do estado nutricional dos indivíduos e, sobretudo na última década, muitos estudos tem avaliado 

características ambientais associadas ao excesso de peso (Holsten, 2008; Lytle, 2009).  

 O ambiente se organiza de maneira complexa e multifacetada, envolvendo diversos níveis 

diferentes da sociedade (Glanz, 2009), em relação aos fatores externos ao indivíduos que podem 

influenciar sua saúde (Elinder & Jansson, 2008).  

 A maneira exata como o ambiente se relacionada com fatores individuais na etiologia da 
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obesidade ainda é desconhecida, mas tem sido fruto de diversas pesquisas realizadas nas últimas 

duas décadas, quando o ambiente ganhou papel de destaque na comunidade científica (Glanz, 

2009). Acredita-se que entre as diversas maneiras pela qual o ambiente pode influenciar o estado 

nutricional do indivíduo, as principais sejam: influenciando na disponibilidade de alimentos (Franco 

et al, 2008) e, consequentemente, no hábito e no consumo alimentar de indivíduos (Diez-Roux et al, 

1999) e na prática de atividade física (Moore et al, 2008b). Recentemente tem-se utilizado o termo 

“ambiente obesogênico” para descrever este conjunto de fatores ambientais que favorecem a 

ocorrência da obesidade (Gorman et al, 2007). 

 O ambiente relacionado à prática de atividade física já vem sendo amplamente estudado nos 

últimos anos, estando num estado de compreensão mais avançado, contrário ao que acontece com o 

ambiente relacionado à disponibilidade de alimentos e ao hábito alimentar, chamado de ambiente 

nutricional ou alimentar. Esta diferença pode decorrer do fato de que tem-se mostrado mais difícil 

desenvolver medidas significativas do ambiente nutricional, uma vez que a qualidade, quantidade e 

a preparação dos alimentos são todos fatores igualmente importantes (Glanz, 2009).  

 

  

1.2.1. Ambiente e Prática de Atividade Física 

 

 Considerando o ambiente relacionado à prática de atividade física, chamado de ambiente 

construído, este possui duas possíveis formas de atuação na etiologia da obesidade: o modo como 

desencoraja o gasto de energia, devido à diminuição de trabalhos que requerem algum grau de 

exercício físico (French et al, 2001) e devido à dificuldade de acesso à locais ideais para a prática 

de atividade física (Hill et al, 2003). Uma pesquisa recente realizada nos Estados Unidos mostrou 

que 51% dos adultos entrevistados concordam que maior e melhor acesso a locais para prática de 

atividade física incentivaria o estilo de vida mais ativo (French et al, 2001).  

 Diversas evidências encontradas nos últimos anos mostram que as características da região 
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onde os indivíduos moram está relacionada à prática de atividade física por crianças e adultos. 

Timperio et al (2004), por exemplo, encontraram que fatores como a segurança das ruas, 

relacionado ao tráfego de veículos, presença de faixas de pedestres e semáforos, juntamente com a 

percepção de criminalidade na vizinhança pelas mães, resulta em menor nível de atividade física em 

seus filhos. Numa revisão da literatura, Davidson e Lawson (2006) encontraram, dentre os diversos 

estudos publicados nesta área, associação positiva entre a participação de crianças em atividades 

físicas e a estrutura física provida pelo Estado, isto é, acesso a equipamentos para recreação, bem 

como a infra-estrutura de transporte, isto é, a presença de calçadas e ciclovias. Ao mesmo tempo, os 

estudos encontrados nesta revisão mostraram que a criminalidade e a condição sócio-econômica da 

região associaram-se negativamente com a prática de atividades físicas pelas crianças.  

 A utilização de meio de transporte ativo, como andar a pé ou de bicicleta tem sido estudado 

como uma forma de melhorar os níveis de atividade física, trazendo benefícios à saúde e ao estado 

nutricional (Saelens et al, 2003). O termo ‘walkability’ tem sido usado para descrever a habilidade 

que o indivíduo tem de andar a pé ou de bicicleta no local onde mora, criado num contexto atual de 

cidades onde a prioridade para a construção de vias são os automóveis (Sallis & Glanz, 2009). 

Frank et al (2005), usando um índice de ‘walkability’ de uma região, encontraram que indivíduos 

que moram em locais com alta ‘walkability’, isto é, locais onde o transporte ativo é facilitado, 

atingiam mais as recomendações diárias de atividade física. Desta maneira, o ambiente favorável a 

pratica de atividade física, isto é, locais adequados, próximos à residência ou o local de trabalho dos 

indivíduos, são fundamentais para estimular o estilo de vida ativo, principalmente em crianças 

(Davidson & Lawson, 2006).   

 Desta maneira, mudanças favoráveis no ambiente construído poderiam ter um impacto 

importante no comportamento de populações, no que diz respeito à pratica de atividade física e de 

desigualdade social (Hill et al, 2003). Apesar de diversos estudos terem sido realizados sobre o 

ambiente construído em países desenvolvidos, ainda são poucos os estudos publicados sobre esta 

área em países em desenvolvimento, como o Brasil.  
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  1.2.2. Ambiente e  Alimentação 

 

 O crescente interesse em estudar os alimentos que se encontram disponíveis para o consumo 

da população ao redor dos diferentes ambientes com o qual esta interage decorre do fato do 

alarmante aumento do consumo de alimentos fora de casa. Entre 1972 e 1995, nos Estados Unidos, 

houve um aumento de 89% na disponibilidade de estabelecimentos comercializando refeições e o 

consumo nestes locais aumentou 200% no mesmo período (French et al, 2001). No Brasil, também 

houve um aumento considerável no consumo de alimentos fora de casa, de acordo com dados da 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2002/2003 (IBGE, 2002/2003), atingindo 24% dos 

gastos com alimentação no país. Mesmo as famílias que não se alimentam fora de casa com 

frequência também estão sujeitas à influência do ambiente, uma vez que a preparação de refeições 

dentro do domicílio ou a escolha de alimentos a serem consumidos pela família dependem daquilo 

que é ofertado na região onde a família mora, o que vai ser determinante do comportamento 

alimentar adequado ou inadequado (Macintyre et al, 2005).    

  Desta maneira, o ambiente pode influenciar diretamente a alimentação da população, por 

meio do tipo de estabelecimentos que o indivíduo utiliza para consumir suas refeições, ou por meio 

dos alimentos que são comercializados nos estabelecimentos, mas são preparados nos domicílios.  

  

 

1.2.2.1. Caracterização do Ambiente Nutricional 

 

 Glanz et al (2005), propuseram um modelo ecológico conceitual para caracterizar os 

principais aspectos que fazem parte deste ambiente, conforme ilustrado no Quadro 1, levando em 

consideração os diversos construtos das áreas da Saúde Pública, Psicologia e Planejamento Urbano. 
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Segundo estes autores, existem quatro principais componentes que fazem parte do ambiente 

nutricional: o ambiente organizacional, que inclui o ambiente do trabalho, do domicilio e da escola; 

o ambiente da comunidade, relacionado ao número, tipo, localização e o acesso à estabelecimentos 

que comercializam alimentos; o ambiente do consumidor, que caracteriza-se como aquilo que o 

consumidor encontra nestes estabelecimentos, como a qualidade, a variedade, o preço e 

informações nutricionais sobre os alimentos comercializados; e, por fim, o ambiente da 

mídia/informação, relacionado ao marketing e a propaganda de alimentos. Todos estes componentes 

são mediados pela política governamental e da indústria, podendo afetar o padrão alimentar de uma 

população de forma direta, ou mediado por fatores demográficos, psicossociais e de percepção do 

indivíduo. Uma vez que estes quatro componentes permitem uma ampla e abrangente área de 

análise, os autores propõem que o ambiente do consumidor e o ambiente da comunidade devem ser 

vistos como prioridade.  

 

Quadro 1. Modelo conceitual do ambiente nutricional ou alimentar proposto por Glanz et al, 2005.  
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 1.2.2.2. O Ambiente Nutricional e o Consumo Alimentar 

 

 Tem sido mostrado que os alimentos comercializados nos diferentes tipos de 

estabelecimentos diferem em relação ao conteúdo nutricional.  

Restaurantes que caracterizam-se pela venda de alimentos rápidos, ou fast-food, tendem a 

comercializar alimentos com alta densidade energética (Jeffrey et al, 2006), grande quantidade de 

gordura e baixo conteúdo de fibras (French et al, 2000). Por outro lado, existem estabelecimentos 

que favorecem o consumo de alimentos saudáveis, como frutas, verduras, cereais integrais, entre 

outros. Por exemplo, tem sido mostrado que restaurantes que possuem serviço completo, como os 

restaurantes à la carte, ofertam opções mais saudáveis aos clientes (Zick et al, 2009). Da mesma 

forma, os mercados/supermercados têm sido caracterizados pela maior oferta de alimentos mais 

saudáveis, como mostrado em estudo realizado nos Estados Unidos, que encontrou que estes 

estabelecimentos comercializam até duas vezes mais alimentos saudáveis do que mercearias e até 

quatro vezes mais do que lojas de conveniência (Sallis et al, 1986). Estudo mais atual confirma esta 

evidência e afirma que ao utilizar um escore de alimentação saudável para classificar os 

estabelecimentos disponíveis na cidade de Baltimore, os supermercados apresentaram o maior 

escore em comparação a outros comércios (Franco et al, 2008).  

 O impacto que a presença e a localização destes diferentes estabelecimentos tem na dieta de 

indivíduos não é claro, porém, diversos estudos tem sido realizados de modo a investigar esta 

associação. Tem sido mostrado, por exemplo, que a localização de restaurantes tipo fast-food, que 

comercializam alimentos com alta densidade energética, contribui para uma dieta não saudável em 

diversas faixas etárias (Wang et al, 2008). Jago et al (2007), estudando a associação entre a 

localização destes estabelecimentos e a dieta de adolescentes encontraram que, quanto mais 

próximo estes estabelecimentos se encontram dos domicílios dos indivíduos, menor é o consumo de 
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frutas e hortaliças e maior é o consumo de alimentos com alta densidade energética. Um estudo 

longitudinal, realizado com mulheres adultas, mostrou associação positiva entre o consumo de 

alimentos nos restaurantes fast-food e o percentual de gordura e energia na dieta, bem como um 

menor percentual de fibras (French et al, 2000).     

 Por sua vez, quanto maior o acesso que a população tem a supermercados, maior o consumo 

de frutas, hortaliças e alimentos integrais (Morland et al, 2006), bem como a uma dieta de melhor 

qualidade como um todo (Moore et al, 2008a), quando comparado com a presença de comércios 

menores (Bodor et al, 2007).  

 Estes estabelecimentos também diferem em relação ao preço dos alimentos comercializados. 

Os alimentos encontrados nos restaurantes fast-food, por exemplo, apresentam custo menor (Glanz 

& Sallis, 2009), o que poderia contribuir para um acesso mais facilitado para os indivíduos de 

menor condição sócio-econômica (Block et al, 2004). Da mesma maneira, os alimentos saudáveis, 

como alimentos integrais, carnes magras e outros produtos com baixa quantidade de gordura, 

presentes em comércios menores, como mercearias, custam mais para a população do que alimentos 

normalmente presentes na cesta básica. Esta diferença pode resultar num aumento de 35 a 40% do 

orçamento de uma família de baixa renda (Jetter & Cassady, 2006). Por sua vez, os alimentos 

comercializados em estabelecimentos de maior tamanho, como supermercados (Liese et al, 2007), 

tem menor preço do que em comércios menores (Krukowsky et al, 2010). Sabe-se que o preço é um 

dos fatores principais na escolha de alimentos por família de diferentes rendas (Cassady et al, 2007) 

e que a diminuição do preço de alimentos como frutas e legumes resulta no aumento da participação 

destes alimentos no total de calorias adquiridas pela família (Claro et al, 2007). Powell et al 

(2007a), analisaram a influência do preço de determinados alimentos no consumo alimentar e 

encontraram que uma redução de 10% no preço de alimentos com alta densidade energética resulta  

em aumento de 3% na probabilidade de consumo de FLV em escolares. Estes mesmos autores 

encontraram relação semelhante entre o preço de alimentos comercializados nos restaurantes fast-

food e o IMC em adolescentes, com aumento do preço resultando em diminuição do IMC (Powell 
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et al, 2007b).  

 Desta maneira, o que tem sido observado nos últimos anos ao se estudar o ambiente 

nutricional é uma grande disponibilidade de alimentos de alta densidade energética e de baixo 

custo, que encorajam o consumo de energia em excesso, podendo acarretar em alterações negativas 

no estado nutricional, ao mesmo tempo em que existe um déficit no consumo de frutas, vegetais, 

produtos com baixa quantidade de gordura e alimentos integrais.  

 

 

 1.2.2.3. O Ambiente Nutricional e Características Sócio-Demográficas 

  

 As características da vizinhança também parecem ter influência nos padrões de consumo da 

população e, consequentemente, no seu estado nutricional. A localização e o tipo de 

estabelecimentos que comercializam alimentos apresentam-se de maneira diferenciada, dependendo 

da raça/etnia, da cultura do local e da composição socioeconômica do bairro. Cummins et al (2005), 

realizaram um estudo na Inglaterra para investigar a associação entre a condição sócio-econômica 

do bairro onde os indivíduos moram e a presença de determinados tipos de estabelecimentos, e 

encontraram que, quanto maior a desvantagem sócio-econômica de uma determinada região, maior 

é a presença de estabelecimentos do tipo fast-food. Nos Estados Unidos, Morland et al (2002b), 

identificaram que a população mais pobre tem quatro vezes menos acesso aos pontos de venda que 

comercializam alimentos saudáveis e Zenk et al (2005) encontraram que, quanto menor a condição 

sócio-econômica da população, maior a distância entre o domicílio e ao menos um supermercado. 

 A segregação racial também parece ser um fator importante na localização de determinados 

tipos de estabelecimentos. Em estudo realizado nos Estados-Unidos, Moore & Diez-Roux (2006) e 

Inagami et al (2006) encontraram que bairros cuja população era predominante negra ou de origem 

hispânica tinham menor renda, e, consequentemente, tinham um maior número de mercearias, 

comércios conhecidos por comercializar produtos não saudáveis (Jetter & Cassady, 2006). Esta 
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mesma associação foi encontrada em relação à presença de restaurantes do tipo 'fast-food' (Block et 

al, 2004).  

Já áreas que eram predominantemente brancas e de maior poder aquisitivo, possuíam uma 

maior concentração de supermercados e lojas de produtos in natura, podendo chegar a cinco vezes 

mais quando comparado à regiões predominantemente negras e de menor poder aquisitivo 

(Morland et al, 2002a). Moore e Diez Roux (2006) concluíram, portanto, que residentes de áreas 

menos favorecidas e com segregação racial dependem de estabelecimentos menos saudáveis como 

recurso alimentício, uma vez que o acesso a alimentos saudáveis é limitado (Wang et al, 2007), 

estando ema maior desvantagem nutricional.  

 

  

 1.2.2.4. O Ambiente Nutricional e o Excesso de Peso 

 

 Apesar da diversa gama de estudos analisando a prevalência de excesso de peso e outros 

estudos analisando as características do ambiente nutricional em separado, poucos são os estudos 

que realizam esta análise simultaneamente, investigando o efeito dos fatores do ambiente 

nutricional no excesso de peso. A baixa quantidade de estudos publicados pode ser explicada uma 

vez que, a avaliação simultânea de ambos os componentes implica em procedimentos de coleta e 

análises de dados de grande complexidade.  

 Muitos dos estudos que analisaram a relação excesso de peso x ambiente na literatura foram 

realizados utilizando dados indiretos, não mensurados pelos pesquisadores, mas sim, obtidos em 

outras fontes de informações, como diretórios telefônicos, bancos de dados governamentais ou de 

empresas particulares, entre outras. O uso de fontes de informações indiretas pode resultar em 

imprecisão dos dados, uma vez que, os bancos de dados presentes nestes diretórios podem estar 

desatualizados e não condizente com a realidade temporal do estudo, como mostrado por Booth et 

al (2005), podendo mascarar reais associações entre o ambiente e o excesso de peso.  
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 Um estudo de revisão realizada por Holsten (2008) mostrou que, até 2006, apenas sete 

estudos haviam sido publicados na literatura analisando a influência de uma medida direta do 

ambiente nutricional no excesso de peso. Destes, apenas um utilizou métodos diretos para mensurar 

as variáveis analisadas. Após realização de levantamento bibliográfico, seguindo os mesmos 

métodos utilizados por Holsten (2008), de 2006 a 2010 foram encontrados 26 novos artigos que 

realizaram a comparação entre o ambiente e o estado nutricional, mostrando o aumento do interesse 

em se estudar esta relação dos últimos quatro anos. Porém, destes estudos, apenas dois realizaram 

medidas diretas do ambiente, isto é, onde entrevistadores treinados percorreram a região estudada 

de modo a identificar e coletar informações sobre os estabelecimentos, bem como a sua localização. 

Nos estudos restantes, diversas fontes de informações indiretas sobre os estabelecimentos foram 

utilizadas.  

 Dentre os estudos publicados, uma grande quantidade focou na avaliação da relação do 

excesso de peso apenas com os restaurantes do tipo fast-food. Oreskovic et al (2009), por exemplo, 

analisaram 21.000 crianças com idade entre 2 e 18 anos em Massachusetts, nos Estados Unidos, e 

encontraram que, num buffer de 400m ao redor do domicílio, a proximidade a restaurantes fast-food 

associou-se positivamente com o excesso de peso e que a presença de ao menos um restaurante fast-

food nesta área aumentava a chance de ter excesso de peso nas crianças. Do mesmo modo, 

Crawford et al (2008) analisando a proximidade a restaurantes fast-food e o IMC de crianças, 

observaram que quanto menor a distância a estes estabelecimentos, maior o IMC/idade. Outros 

estudos também foram publicados relacionando este tipo específico de estabelecimento e o estado 

nutricional (Jeffrey et al, 2006; Burdette & Whitaker, 2004; Maddock, 2004; Davies et al, 2009). 

Esta relação entre a presença e a localização dos estabelecimentos tipo fast-food e o excesso de peso 

se dá, como visto anteriormente, uma vez que o tipo de alimento comercializado nestes 

estabelecimento contribuem para uma dieta não saudável, o que pode resultar em aumento de peso, 

em diversas faixas etárias (Wang et al, 2008). Um estudo longitudinal realizado com mulheres 

adultas mostrou que houve um aumento de 43% no peso dentre aquelas que frequentemente se 
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alimentavam nestes estabelecimentos (French et al, 2000).  Apesar de ser importante conhecer a 

influência que tipos de estabelecimentos específicos têm sobre o excesso de peso, para se ter um 

melhor conhecimento sobre o ambiente nutricional da comunidade como um todo, primeiramente é 

necessário avaliar todos os tipos de estabelecimentos que o compõe (Holsten, 2008), uma vez que 

as medidas de densidade de diferentes estabelecimentos se correlacionam entre si e com a 

disponibilidade comercial em geral, sendo difícil separar suas associações individuais com o IMC 

(Rundle et al, 2009).  

 Analisando restaurantes com serviço completo, como os restaurantes à la carte, 

caracterizados por possuir serviço de mesa e por se pagar pela refeição após o consumo, e o IMC de 

adultos, Zick et al (2009), encontraram que quanto maior a presença destes estabelecimentos no 

setor censitário, menor o IMC dos indivíduos. Estes mesmos autores encontraram que a presença de 

uma gama diversa de estabelecimentos numa região, em comparação a nenhum estabelecimento, 

tem um efeito protetor no IMC, principalmente se esta grande variedade de estabelecimentos se 

encontra numa região de menor condição sócio-econômica. Da mesma maneira, Black e Macinko 

(2010), analisando a tendência da mudança no ambiente nutricional e o excesso de peso em adultos 

da cidade de Nova Iorque, encontraram que a disponibilidade de restaurantes teve um efeito 

protetor em relação à presença de excesso de peso nos indivíduos, porém, como foram analisados 

apenas cinco anos, não foi possível avaliar mudanças no comportamento decorrente das mudanças 

do ambiente nutricional no mesmo período. Powell et al (2009) também encontraram que quanto 

maior a presença de restaurantes com serviço completo, maior a chance de adolescentes 

consumirem FLV. Metha & Chang (2008), por sua vez, encontraram que pessoas que vivem em 

áreas com maior número de restaurantes fast-food, em relação aos restaurantes com serviço 

completo, têm maior IMC.  

 Em relação aos comércios, tem sido mostrado que a relação entre a presença de 

supermercados e o excesso de peso mostra um efeito protetor destes estabelecimentos (Liu et al, 

2007;  Santana et al, 2009; Black & Macinko, 2010; Powell et al, 2007a), enquanto que mercearias 
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e lojas de conveniência tem mostrado um efeito negativo sobre o IMC (Rundle et al, 2009; Galvez 

et al, 2009). Em estudo transversal, por exemplo, Morland et al (2006) analisaram a relação entre a 

presença de supermercados, mercearias e lojas de conveniência no setor censitário e o excesso de 

peso em 10.763 indivíduos e encontraram que a presença de supermercados associou-se 

inversamente com a prevalência de excesso de peso, enquanto que a presença de lojas de 

conveniência associou-se positivamente com o excesso de peso. Não foi encontrada associação 

entre o excesso de peso e o número de mercearias no setor censitário. Do mesmo modo, Rundle et 

al 2009, realizaram um estudo analisando a relação entre o ambiente nutricional do bairro e o IMC 

de crianças e adultos. Os autores classificaram os estabelecimentos em “comércios promotores de 

IMC saudável”, que constituíam supermercados, barracas de feira livre de FLV e lojas de produtos 

naturais/orgânicos, e “comércios promotores de IMC não saudável”, isto é, lojas de conveniência, 

açougues, padarias e comércios especializados em doces. Uma categoria intermediária foi criada, o 

qual incluía mercearias. Foi encontrada correlação positiva entre a distância aos estabelecimentos 

mais saudáveis e o IMC, ao mesmo tempo em que a maior densidade destes estabelecimentos 

resultou em menor IMC nas faixas etárias estudadas. Já entre os estabelecimentos menos saudáveis, 

os autores encontraram correlação positiva com o IMC. O único estudo que encontrou uma 

correlação positiva entre a proximidade ao supermercado e o IMC foi realizado por Wang et al 

(2007), que assume que, devido à imprecisão dos dados dos estabelecimentos obtidos, por meio do 

uso de dados indiretos, estes dados podem não ser acurados.  

 Foram poucos os estudos encontrados com desenho ecológico. Maddock (2004) examinou 

a relação entre o excesso de peso e a prevalência de restaurantes fast-food em nível estadual. A 

média do IMC de adultos nos 50 estados norte-americanos foi calculada por meio de dados de peso 

e altura auto-reportados em um estudo nacional. O ambiente nutricional foi caracterizado como o 

numero de residentes/restaurante fast-food por Estado e os estabelecimentos foram identificados 

utilizando dados do Censo e das Páginas Amarelas. O autor encontrou que quanto menor o número 

de residentes/restaurante fast-food, maior a porcentagem de excesso de peso. Sturm e Datar (2005) 
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também realizaram uma análise ecológica do ambiente nutricional da comunidade, examinando a 

relação entre a densidade de estabelecimentos, o preço dos alimentos e mudanças no IMC num 

período de quatro anos, em 13.282 pré-escolares. O número e o tipo de estabelecimentos per capita 

foram obtidos em diretórios governamentais e calculados para cada área postal (CEP) dos 

domicílios obtidos em uma amostra nacional. Os autores encontraram que um maior número per 

capita de restaurantes fast-food resultou num ganho de peso mais rápido, apesar de não significativo 

e que um menor preço de FLV resultou em menor ganho de peso no período. 

 

   

1.2.2.5. Medindo o Ambiente Nutricional – Estado da Arte.  

 

 Como pôde ser observado, o ambiente nutricional pode influenciar a ocorrência do excesso 

de peso de diversas maneiras (aumento do consumo energético, maior ou menor disponibilidade de 

alimentos saudáveis, influenciando o preço dos alimentos e o acesso da população a estes), porém, 

os estudos têm demonstrado que ainda há uma grande dificuldade em determinar métodos corretos, 

precisos e padronizados para mensurar este ambiente. Cheadle et al (1994) discursam que a 

avaliação do ambiente nutricional do consumidor, isto é, a disponibilidade, qualidade e preço de 

alimentos encontrados nos estabelecimentos, tem-se mostrado mais desafiadora em restaurantes do 

que em comércios, devido à grande diversidade de potenciais fontes de informação nestes 

estabelecimentos.  

 Os primeiros estudos de que se tem conhecimento a trabalhar com uma medida concreta do 

ambiente alimentar ou nutricional foram publicados em 1986 por Sallis et al, em 1990 por Cheadle 

et al e por Fisher e Strogatz, em 1999. Apesar de diversos outros estudos terem sido publicados 

sobre o ambiente nos últimos anos, poucos são os que utilizaram instrumentos para mensurá-lo 

concretamente e menos ainda foram os estudos que realizaram qualquer tipo de avaliação das 

propriedades psicométricas de tais instrumentos, de forma a garantir que o seu uso atinja o objetivo 



24 

 

esperado de medir acuradamente o ambiente (McKinnon, 2009; Lytle, 2009; Saelens & Glanz 

2009). Ohri-Vachaspati e Levinton (2010) mostraram, em um estudo recente, que até aquele 

momento 48 instrumentos foram elaborados para aferição de variáveis ambientais com efeito no 

estado nutricional. Todos eles foram utilizados em populações de países desenvolvidos, embora 

alguns especificamente para minorias sociais (Gittelsohn, 2009).  

 Dentre as dificuldades encontradas pela maioria dos estudos realizados para medir o 

ambiente e sua relação com o excesso de peso, se encontra a definição do que é uma unidade de 

área acurada que possa representar o ambiente nutricional local de um determinado indivíduo e 

captar sua influência no estado nutricional do mesmo. Dentre os 26 estudos encontrados analisando 

a relação ambiente x excesso de peso entre 2006 e 2010, diversas unidades de medida foram 

utilizadas, dentre elas, buffers de 100m, 400m, 500m, 800m, 1000m e 2000m ao redor de cada 

domicílio ou ao redor dos setores censitários, bairros (unidades governamentais) e condados. Esta 

dificuldade poderia ocorrer, de acordo com o proposto por Cummins (2007) principalmente devido 

ao fato de que o indivíduo se movimenta constantemente em suas atividades diárias e ao longo da 

vida, o que significaria que este poderia ser influenciado por diversos tipos de ambiente ao mesmo 

tempo. No entanto, um recente estudo publicado mostrou que o efeito da organização espacial do 

ambiente na dieta do indivíduo ocorre de maneira independente às suas características individuais, 

uma vez que estes tendem a ter um comportamento habitual e constante no que diz respeito à 

aquisição de alimentos no seu ambiente nutricional local, ou seja, próximo ao local onde moram 

(Cummins & Macintyre, 2006)  

Além disso, também não há consenso sobre os tipos de variáveis utilizadas para melhor 

mensurar o ambiente. Dentre as diversas opções de variáveis utilizadas na literatura estão: distância 

do domicílio aos estabelecimentos mais próximo (mais ou menos saudável), densidade de 

estabelecimentos/número de habitantes da unidade de medida utilizada (buffers, setores censitários, 

bairros), número de estabelecimentos, número por tipo de estabelecimento, proporção de 

estabelecimentos (mais ou menos saudáveis)/total de estabelecimentos na unidade de medida 
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utilizada, tipo de alimento comercializado, preço, entre outras.  

Holsten (2008) sugere que os estudos foquem em pequenas unidades de área, como setores 

censitários, de modo a identificar de forma mais precisa os fatores no ambiente nutricional da 

comunidade e do consumidor que estão relacionados à obesidade.  É sugerido ainda que os estudos 

sejam alocados em um delineamento ecológico, de modo a avaliar múltiplos ambientes, como da 

comunidade e do consumidor, e a ganhar um entendimento mais amplo do contexto do ambiente 

nutricional. Uma vez que o número de estudos que realizaram medidas diretas do ambiente é 

escasso, é necessária a elaboração de estudos que permitam essa medida e que sejam padronizados 

de modo a estender a utilização destes instrumentos em outros locais para possibilitar a comparação 

entre diferentes comunidades (Holsten, 2008).   

Ainda, dos 33 estudos encontrados na literatura medindo a associação do excesso de peso 

com o estado nutricional, apenas 11 foram realizados com crianças, o que mostra a necessidade de 

se focar nesta faixa etária. A identificação dos fatores associados ao excesso de peso, especialmente 

em crianças, é de fundamental importância para o delineamento de programas de intervenção, 

visando prevenir o surgimento deste quadro nesta faixa etária e, consequentemente, na vida adulta. 

São poucos os estudos com delineamento e poder estatístico satisfatórios, que consideram diversos 

fatores de risco concomitantemente e que controlam para possíveis fatores de confusão em crianças 

(Jouret et al, 2007).  

 A influência destes fatores no aumento da prevalência de excesso de peso ocorre de maneira 

diferenciada em países em desenvolvimento, em relação aos países desenvolvidos (Pinheiro et al, 

2004). Desta maneira, é preciso conhecer as influências ambientais sobre o estado nutricional no 

contexto de uma economia de transição como o Brasil, por meio da elaboração de instrumentos 

específicos, adaptados e validados para a população brasileira e sua grande diversidade.  

 Apesar do estado da arte em relação ao ambiente já estar avançando consideravelmente nos 

países desenvolvidos, no Brasil estes dados ainda são escassos. São poucos os estudos realizados 

sobre o ambiente nutricional no país, sendo este o primeiro nesta área a utilizar um instrumento para 
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medir o ambiente, adaptado para a população brasileira e validado. É de fundamental importância 

conhecer quais são as características da população brasileira, em relação à prevalência de excesso 

de peso atual, bem como conhecer o ambiente nutricional, ou seja, como as relações de acesso e 

disponibilidade de alimentos ocorrem numa determinada região do país, para que possa se dar início 

ao entendimento de como estes fatores ambientais estão influenciando o excesso de peso na 

população brasileira. Dados sobre esta relação são importantes para se propor intervenções que 

busquem a prevenção da obesidade, principalmente em crianças, como leis de regulamentação que 

causem impacto no acesso a estes alimentos.  

 

 

 1.3. Contextualização do Ambiente do Estudo 

 

 O município de Santos, localizado no litoral sul do Estado de São Paulo, possui uma 

população total de 420.000 habitantes, de acordo com os dados do Censo mais recente no momento 

do estudo, sendo, em sua maioria, composta por mulheres. A população de crianças menores de 10 

anos e 12 meses, moradoras fixas do município, é de, aproximadamente 58.000 crianças (Censo 

2000).  

 O município constitui-se de região insular, formada pela Ilha de São Vicente e a região 

continental, o qual é constituída, em sua maioria, pelo Parque da Serra do Mar. Dentro da área 

urbana da região insular, o município é dividido em quatro áreas de distintas características sociais, 

econômicas e geográficas. A região da Orla, que representa 54% da população total, apresenta-se 

como a região com os melhores indicadores sócio-econômicos; a região Central, que representa 

10% da população total; a Zona Noroeste, representando 20% da população total e; e a região dos 

Morros, representando 6% da população total. Por ser uma região de difícil acesso e apresentar 

características semelhantes à região Central, esta região não foi avaliada no presente estudo.  

 Em relação a outras cidades do país, o município de Santos apresenta melhores indicadores 
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sócio-econômicos, tendo uma maior taxa de escolaridade, renda média mensal elevada em 

comparação a outras cidades do estado e fixa taxa de mortalidade.  

 A condição geográfica do município caracteriza-se por ser facilitadora da prática de 

atividade física pelos seus habitantes. Com característica geográfica plana, sem a presença de 

aclives em declives em grande parte de sua extensão territorial, a cidade possui uma condição 

favorável à prática de atividades esportivas e de lazer. Ainda, a presença de 21 km de ciclovias ao 

longo de toda a extensão territorial do município estimula a utilização de transporte ativo pela 

população em suas diversas atividades diárias, incentivada pela segurança que a presença de 

ciclovias transmite. Por esta razão, o governo municipal e iniciativas privadas realizam diversas 

ações para incentivar o estilo de vida saudável, em busca do 'título' de cidade saudável, diversos 

outros tipos de ações de promoção à saúde têm sido realizadas no município, como programas 

diários para a prática de atividade física nos postos localizados ao longo da orla da praia, além de 

diversos eventos esportivos abertos à população.  

 Apesar do incentivo à prática de atividade física, buscando ser uma cidade saudável, pouco 

se sabe sobre o ambiente nutricional do município e sobre estratégias para a promoção de boa 

nutrição à população.  
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2. Objetivos 

 

  

 2.1. Objetivo Geral 

  

 Analisar a relação entre o excesso de peso e o IMC de crianças menores de 10 anos do 

município de Santos e fatores socioeconômicos e ambientais. 

 

 2.2. Objetivos Específicos 

 

− Investigar a distribuição do estado nutricional de crianças menores de 10 anos moradoras do 

município; 

− Estabelecer relações entre as variáveis de nível individual e a ocorrência de excesso de peso nas 

crianças avaliadas; 

− Verificar diferenças entre o tipo de estabelecimento e a oferta de alimentos em regiões de 

diferentes níveis sócio-econômicos; 

− Verificar associação entre o IMC de crianças com o tipo de estabelecimento e a disponibilidade 

dos diferentes grupos de alimentos.  
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3. Métodos 

 

 O presente trabalho está inserido no projeto AMBNUT, Avaliação do Ambiente Nutricional, 

realizado na cidade de Santos, cujo objetivo é avaliar as influências ambientais no consumo 

alimentar e no estado nutricional no grupo materno-infantil moradores de diversas regiões da 

cidade.  A coleta de dados do estudo teve dois componente, um de base domiciliar e um ambiental, 

descritos a seguir. 

 

 

3.1. Componente Domiciliar 

  

 

3.1.1. Delineamento 

  

O presente estudo tem delineamento transversal. Foi avaliada uma amostra de crianças 

menores de 10 anos moradoras do Município de Santos, SP .  

 

 

 3.1.2. Plano Amostral  

 

Para o cálculo do tamanho da amostra considerou-se apenas a área urbana, localizada na 

região insular no município de Santos. Considerando a prevalência de excesso de peso em torno de 

6,7% na região Sudeste, de acordo com dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 

(Ministério da Sáude, 2006), adotando nível de significância de 5%, poder de teste de 80% para 

teste bicaudal e o delineamento do estudo, foi estimada uma amostra de 570 crianças. De acordo 
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com dados do Censo Demográfico de 2000 (IBGE, 2000), a população de crianças na faixa etária 

do estudo era de 58.000.   

 O processo de amostragem foi aleatório e estratificado, tendo como unidade primária os 

setores censitários e como unidade secundária, os domicílios. A amostra foi dividida de maneira 

proporcional no município, levando em consideração a proporção de moradores nas suas diferentes 

regiões (Centro (10%), Orla (60%) e Zona Noroeste (20%). Foi realizado sorteio dos setores 

censitários, dos quais foram selecionados 36 setores representativos do município, tendo como 

objetivo a realização de 16 entrevistas por setor. Após a seleção, os setores foram percorridos 

(arrolamento), para identificação dos domicílios elegíveis. O arrolamento do setor foi iniciado ao 

ponto mais ao norte do mesmo, sendo percorrido tendo os domicílios sempre à direita. Foram feitas 

três tentativas para realização da entrevista no domicílio, e no caso de haver mais de uma criança 

elegível, foi realizado sorteio simples para a escolha daquela que seria o objeto de estudo.  

 Foram considerados como critérios de inclusão para o estudo: ser crianças com até 10 anos , 

moradoras permanentes do município. Foram excluídas crianças que não moravam com a mãe e que 

apresentavam algum tipo de condição patológica que alterasse seu estado nutricional. Devido ao 

fato de fazer parte de um projeto de pesquisa maior, a amostra teve ainda como critérios de exclusão 

que a criança fosse filho biológico da mãe entrevistada e que a mãe não estivesse grávida nem 

amamentando. 

 Após a identificação de domicílios elegíveis, foi feita a proposição de participação no 

estudo, só sendo realizada a entrevista após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido pelas mães. De acordo com o delineamento amostral inicialmente planejado, seriam 

sorteadas 20 famílias em cada setor dentre as identificadas como elegíveis. No entanto, devido aos 

critérios de inclusão e exclusão limitarem muito este número, foram avaliadas todas as crianças 

identificadas nos setores censitários, cujas mães aceitavam participar do estudo, até serem obtidas  

16 entrevistas. A taxa de resposta foi de 70,3% considerando a proporção de entrevistas realizadas 

dentre o número de domicílios elegíveis.  
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 3.1.3. Aplicação do Método de Coleta de Dados 

 

 Após consentimento, foi aplicado um questionário, com duração média de 100±22 minutos, 

por entrevistadores treinados. O questionário incluiu os dados de identificação da criança 

investigada, local de residência (Orla, Centro e Zona Noroeste), sexo, idade, peso ao nascer, dados 

sócio-econômicos, informações sobre a prática de atividade física, dados do consumo alimentar 

(variáveis independentes) e dados antropométricos de estatura e peso, para o cálculo do IMC 

(variável dependente).  

 

 

 3.1.3.1. Dados Sócio-Econômicos 

 

 Os dados sócio-econômicos foram coletados utilizando o questionário adaptado da Pesquisa 

Nacional de Demografia e Saúde (Ministério da Saúde, 2006). Para classificação das famílias em 

relação à sua condição econômica, utilizou-se a escolaridade da mãe e o Critério de Classificação 

Econômica Brasil (CCBE) proposta pela ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, 

2010). Por meio deste critério de classificação, atribuiu-se pontos às famílias de acordo com a 

quantidade de equipamentos domésticos no domicílio (televisão em cores, rádio, banheiro privativo, 

automóvel, empregada mensalista, máquina de lavar, videocassete e/ou DVD, geladeira e freezer). 

O sistema de classificação por pontos é dividido em oito classes (A1 e A2, B1 e B2, C1 e C2, D e 

E). Para o presente estudo as classificações A, B e C foram agrupadas, formando cinco categorias. 

Como não houve nenhum domicílio na categoria E, a classificação final foi de quatro categorias (D 

– 0 a 13 pontos; C – 14 a 22 pontos, B – 23 a 34 pontos; e A – 35 a 46 pontos).  
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 3.1.3.2. Atividade Física 

 

A atividade física foi avaliada por meio do questionário de atividade física para jovens 

(Youth, 2005), proposto pelo CELAFISCS (Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de 

São Caetano do Sul), que leva em consideração o tempo em que a criança assiste televisão em um 

dia de semana e de fim de semana, o tempo que joga videogame ou fica no computador, o tipo de 

transporte utilizado para ir à instituição que frequenta, como creche, pré-escola e escola e as 

modalidades esportivas praticadas.      

  

 

 3.1.3.3. Consumo Alimentar 

 

 O consumo alimentar das crianças foi avaliado de duas maneiras. A primeira consistiu na 

aplicação do método de Recordatório de 24 horas (Fisberg et al, 2005a) de um dia, respondido pelas 

mães das crianças e aplicada por entrevistadores treinados. Os entrevistadores questionaram as 

mães a respeito de todos os alimentos consumidos pela criança desde o momento em que a criança 

acordou até a hora que foi dormir no dia imediatamente anterior a pesquisa. Para aumentar a 

precisão da informação obtida com este método, os entrevistadores fizeram uso de utensílios 

domésticos, livro fotográfico (Lopes e Botelho, 2008) e de modelos alimentares, para estimativa do 

tamanho das porções consumidas. Os dados do consumo alimentar obtidos no questionário foram 

processados no programa AvaNutri Revolution®, por meio das tabelas de alimentos TACO e da 

USDA, presentes no programa, para obtenção da quantidade de calorias consumidas pelas crianças. 

Foi realizado então o cálculo do gasto energético total (GET) de acordo com as fórmulas propostas 

pelas Dietery Reference Intake (DRI) de 2002 (Fisberg et al, 2005b) de acordo com a faixa etária 

específica e o sexo. Para o cálculo do fator de atividade física, foi realizada análise de cluster para 
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identificar grupos de acordo com a prática de atividade física, baseado nas variáveis presentes no 

questionário. As crianças foram agrupadas então em sedentárias, moderadamente ativas e ativas. A 

partir disto, calculou-se a proporção da ingestão de alimentos (VET) em relação ao gasto energético 

(GET) e as crianças foram classificadas em abaixo ou acima de 120% do consumo em relação à 

recomendação.    

 O consumo alimentar das crianças também foi avaliado por meio da investigação da 

frequência de consumo de alimentos específicos de interesse: biscoitos recheados, doces, 

refrigerantes (produtos industrializados), classificados como não-saudáveis, e frutas, legumes, 

verduras e leite, classificados como alimentos saudáveis. Foram criadas 6 categorias para  descrição 

da frequência de consumo (não come ou quase nunca come; poucas vezes no mês, mas não toda 

semana; toda semana, mas só algumas vezes; muitas vezes por semana, mas não todos os dias; 

todos os dias, 1 vez ao dia; todos os dias, várias vezes por dia). Para a análise da variável foi criado 

um escore de baixa frequência e alta frequencia, atribuindo valor 0 para as duas primeiras categorias 

e valor 1 para as categorias restantes, para cada um dos alimentos, conforme proposto por Mondini 

et al (2007). Os valores de cada alimento foram somados, criando um escore variando de 0 a 4 para 

o grupo dos alimentos saudáveis e de 0 a 3 para o grupo dos alimentos não saudáveis. Foi 

considerada baixa frequência de consumo quando o escore foi menor que 2 para o grupo de 

alimentos saudáveis e menor que 1 para o grupo de alimentos não saudáveis; alta frequência foi 

considerada quando o consumo era maior que 2 para o grupo dos alimentos saudáveis e maior que 1 

para o grupo dos alimentos não-saudáveis.  
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 3.1.3.4. Antropometria 

   

 Para a medida do peso atual das crianças maiores de dois anos de idade foi utilizada balança 

eletrônica portátil da marca Tanita®, com capacidade para 150 kg e precisão de 0,1kg. A altura foi 

medida com antropômetro portátil da marca Alturexata®, com medição máxima de 190 cm e 

precisão de 0,1 mm. As crianças foram pesadas descalças e com roupas leves ou apenas de roupas 

íntimas sempre que possível; a altura foi aferida com as crianças de acordo com o plano de 

Frankfurt, com cabeça, costas, nádegas e calcanhar encostados na régua do antropômetro, segundo  

técnica proposta por Lohman (1981). As crianças menores de dois anos foram pesadas no colo da 

mãe, e quando possível, aferidas em pé, da mesma maneira que as crianças maiores de dois anos. 

Caso não fosse possível aferição em pé, foram aferidas deitadas, utilizando o adipômetro adaptado 

para tal.   

 Com a obtenção do peso e da altura foi calculado o IMC (kg/m²), por meio do software 

Anthro (OMS, 2011). O IMC foi avaliado por meio do parâmetro IMC/idade, de acordo com as 

curvas de crescimento propostas pela OMS (2006), sendo calculado o valor do escore-Z para cada 

criança. As crianças então foram classificadas em desnutridas (<-2 escore-Z), eutróficas (> - 2 

escores-Z e < 1 escore-Z) e com excesso de peso (≥ 1 escore-Z). Uma vez que não foram 

encontradas crianças classificadas como desnutridas, para propósito de análises as crianças foram 

classificadas em duas categorias: excesso de peso (≥ 1 escore-Z) e normalidade (< 1 escore-Z).  

 

 

 3.1.4. Análise Estatística do Componente Domiciliar 

 

 Para análise estatística dos domicílios, utilizou-se análise descritiva exploratória, para 

conhecer as características da população estudada. Utilizou-se também o teste do χ² para 

comparação entre as duas faixas etárias distintas analisadas no estudo (variáveis categóricas).  
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 Foi utilizada análise de regressão logística múltipla para analisar a associação entre as 

variáveis independentes (consumo alimentar, atividade física, classe econômica e características 

individuais) com o desfecho sobrepeso (variável dependente) em nível individual. Foi realizada, 

primeiramente, análise univariada entre cada variável independente e o desfecho. Aquelas variáveis 

com valor de p<0,20 na análise univariada foram selecionadas para o modelo múltiplo. A inserção 

das variáveis foi feita pelo método Stepwise Forward, sendo o valor de p em ordem crescente, 

determinante para a ordem de entrada das variáveis independentes no modelo múltiplo. Considerou-

se como significativa a variável com valor de p<0,05 no modelo final, de acordo com o teste de 

Wald. Foi obtida a Odds Ratio para cada variável, considerando o intervalo de confiança (IC) de 

95%. Foram testadas interações entre as variáveis independentes significativas, mas os termos de 

interação não foram significativos, sendo excluídos da análise. Para a análise de significância do 

modelo final, utilizou-se o teste da Razão de Verossimilhança, assumindo significância de p< 0,05. 

Por fim, para verificar o ajuste do modelo, foi usado o teste de Hosmer & Lemershow (goodness-

of-fit). 

 Todas as análises foram realizadas no Software SPSS Inc, versão 16.0. 

 

 

 

3.2. Componente Ambiental 

 

 

 3.2.1. Criação do Instrumento de Análise 

 

 Devido à dificuldade em encontrar estudos que tenham analisado a influência do ambiente 

nutricional na população no Brasil, foi necessário buscar instrumentos que tenham sido validados e 

utilizados em estudos realizados em países desenvolvidos. Inicialmente decidiu-se que os dados do 
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componente ambiental seriam coletados utilizando a metodologia dos estudos NEMS-S e NEMS-R 

(Nutrition Environment Measures Survey in Stores and Restaurants), descritos nos trabalhos 

publicados por Glanz et al (2007a) e Saelens et al (2007).   

 No entanto, devido ao fato de que os instrumentos NEMS foram elaborados para serem 

utilizados nos Estados Unidos e com referenciais teóricos distintos dos adotados pelo grupo de 

pesquisa, decidiu-se pela criação de um novo instrumento, adaptado à realidade brasileira. 

 Foram então elaborados dois instrumentos distintos para a avaliação de comércios e 

restaurantes, cujo desenvolvimento, aplicação, validação e análise serão descritos a seguir.  

  

 

 3.2.1.1. Comércios 

 

 Os comércios caracterizam-se como estabelecimentos que comercializam produtos 

alimentícios para serem adquiridos, mas não consumidos no local. O instrumento elaborado para a 

análise dos comércios permite a classificação dos estabelecimentos em nove categorias distintas: 

a) Açougue/Avícolas/Peixaria: estabelecimentos cujo principal produto vendido são cortes de carne 

de vaca, aves ou peixes; 

b) Comércio Varejista e/ou Atacadista de Doces: estabelecimentos que comercializam doces e 

outros produtos industrializados, como salgadinhos, refrigerantes e enlatados; 

c) Barraca de Feira Livre / Banca de Frutas: estabelecimentos que comercializam frutas e hortaliças, 

em dias fixos da semana em um local específico (como no caso da barraca de feira livre) ou todos 

os dias em um local fixo (banca de frutas fixas) ou móvel (carrinhos de frutas). 

d) Casa de Massas (frescas): estabelecimentos que comercializam massas frescas (não 

industrializadas), podendo estar prontas para aquecer ou apenas a massa para o preparo.  

e) Mercearia/Empório: estabelecimentos que comercializam diversos tipos de alimentos 

industrializados, mas não alimentos in natura (frutas e hortaliças).  
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f) Padaria: estabelecimentos cujo principal produto vendido são itens de panificação (pães, bolos, 

doces artesanais, etc).  

g) Sacolão/Quitanda: estabelecimentos cujo principal produto vendido são frutas e hortaliças. Estes 

estabelecimentos diferem das barracas de feira livre/banca de frutas por serem fixos em um local e 

estarem abertos durante todos os dias da semana. 

h) Mercado/Supermercado: estabelecimentos que comercializam uma grande variedade de produtos, 

diferenciando de mercearias/empórios, por venderem produtos in natura. Podem ser mercados 

pequenos, como também grandes redes de supermercados.  

i) Loja de Conveniência: estabelecimentos localizados em postos de gasolina, que comercializam 

alimentos industrializados.   

 

 Os objetivos deste instrumento, além da classificação entre os tipos de comércios, é a 

captação dos tipos de alimentos comercializados no local, bem como o preço dos produtos. O 

primeiro critério que norteou sua elaboração foi a avaliação da disponibilidade de alimentos 

presentes nos grupos descritos no Guia Alimentar de Harvard (Willett et al 2001), listados a seguir 

em ordem decrescente de participação recomendada na dieta: cereais integrais; óleos vegetais; 

frutas; hortaliças; leguminosas e oleaginosas; carnes brancas e ovos; leite e derivados; carnes 

vermelhas e gorduras animais; cereais refinados e seus derivados e batata. Estudos longitudinais 

mostraram que indivíduos que seguem esse padrão alimentar têm menor risco de doenças 

coronarianas (McCallough & Willett 2006). O segundo critério foi o objetivo de avaliar a 

disponibilidade de alimentos com diferentes graus de processamento industrial, sendo para isso 

utilizado o estudo de Monteiro (2009; 2010a) e Monteiro et al (2010b). Tal autor propôs uma nova 

forma de classificação dos alimentos, de acordo com a natureza, o grau, o objetivo do 

processamento, e, em particular, a proporção de refeições, pratos, alimentos, bebidas e petiscos 

considerados ultra-processados presentes na dieta. Em tal sistema, os alimentos são divididos em 

três grupos. O primeiro grupo é composto de alimentos in-natura ou minimamente processados. O 
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segundo grupo engloba alimentos processados utilizados como ingredientes para preparações 

culinárias. E, por fim, o terceiro grupo engloba os produtos ultra-processados, como refrigerantes 

ou doces industrializados.  

 

 

3.2.1.1.1. Construção das Variáveis  

 

Com o instrumento elaborado é possível obter informações sobre as características físicas do 

estabelecimento, bem como horário e dias de funcionamento, tempo de existência e os alimentos 

mais vendidos no local. Desta maneira, os procedimentos de avaliação incluíram: a) uma entrevista 

de cerca de 5 minutos com o responsável pelo estabelecimento para obtenção de informações gerais 

sobre o funcionamento dos mesmos; b) observação de características do espaço físico; c) um 

inventário dos alimentos comercializados, registrando disponibilidade de 33 grupos de alimentos 

incluídos no instrumento, preço de alimentos incluídos nos grupos e qualidade das frutas e 

hortaliças disponíveis. 

 Para avaliação da qualidade das frutas e hortaliças, o entrevistador atribuiu uma nota de 1 a 

5, considerando a adequação dos seguintes critérios: aparência, cor, conservação, limpeza e odor. 

Dos outros alimentos em geral, foram registrados os preços por unidade e por peso, sempre da 

marca mais barata disponível, sem considerar as promoções esporádicas.  

Foi atribuída uma pontuação para cada estabelecimento, considerando três atributos 

avaliados no instrumento: disponibilidade, qualidade e preço dos alimentos, de acordo com os 

critérios descritos no Anexo 1. A divisão em três categorias de alimentos (1, 2 e 3) segue a 

classificação utilizada por Monteiro (2009; 2010a) e Monteiro et al (2010b) para avaliar o grau de 

processamento industrial. Para calcular a pontuação de cada estabelecimento, a proposta do sistema 

desenvolvido é a soma dos pontos de acordo com a disponibilidade de alimentos do grupo 1 e do 

grupo 2 (sendo maior a pontuação pela disponibilidade de alimentos do primeiro grupo) e a 
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subtração de pontos de alimentos do grupo 3. Além disso, o Guia Alimentar de Harvard foi utilizado 

para a distinção entre alimentos do mesmo grupo. Por exemplo, no Grupo 2 encontram-se o grupo 

dos óleos e o grupo das gorduras (que contém a manteiga). Se apenas a classificação de Monteiro 

(2009; 2010) fosse considerada, tais alimentos serão julgados como equivalentes. Entretanto, como 

o Guia Alimentar de Harvard preconiza a redução no consumo de gordura saturada e, desses 

alimentos, a manteiga possui maior teor de gordura saturada, consideramos que ela é menos 

saudável do que os óleos. Assim, os óleos recebem maior pontuação do que a manteiga. Em relação 

aos alimentos do Grupo 1, quanto maior a variedade de alimentos dos grupos das frutas, hortaliças, 

leguminosas, cereais integrais e oleaginosas, maior é a pontuação desses grupos. A comparação dos 

preços de alguns dos itens avaliados resulta na soma de maiores valores de pontuação quando o 

preço de uma versão com menor quantidade de gordura saturada ou com maior quantidade de fibras 

ou grãos integrais não é maior que a versão desses alimentos com mais gordura ou com grãos 

refinados. Frutas e hortaliças também recebem pontuação de acordo com avaliação da qualidade.    

 A pontuação variou entre um valor mínimo de -30 e máximo de 105, sendo denominada de 

Escala PAS (promotora da alimentação saudável). Os estabelecimentos foram classificados em mais 

PAS ou menos PAS, de acordo com o valor mediano do escore.  

 Para a análise da relação entre a escala PAS e o tipo de comércio, decidiu-se trabalhar com 

os dados agregando-se os tipos de acordo em relação ao seu tamanho, para garantir poder de 

análise. Foram considerados como tendo pequeno porte, os comércios classificados como 

açougues/avícolas/peixarias, casas de massas, mercearias, padarias e carrinhos e como tendo 

médio/grande porte, os comércios classificados como mercados/supermercados. Os comércios 

classificados como lojas de conveniência e comércios atacadista e/ou varejista de doces 

permaneceram em categorias isoladas devido à sua especificidade em relação aos produtos 

comercializados. Permaneceram também em uma categoria isolada os comércios sacolão/quitandas 

e barracas de feira livre/banca de frutas, pelo interesse em se avaliar a disponibilidade de frutas, 

legumes e verduras.  
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 De forma a se conhecer as características dos estabelecimentos quanto à aparência, higiene e 

percepção geral, foi realizada uma avaliação subjetiva com os estabelecimentos. Estes receberam 

um conceito variando de 1 a 5 (péssimo a ótimo), quanto à higiene do local, à aparência, isto é, 

condições estruturais como paredes, teto, janelas, janelas, prateleiras, entre outros, e quanto à 

percepção geral, isto é, o quanto o indivíduo se sente bem no local, em relação à segurança e ao 

atendimento.  

  

 

3.2.1.1.2. Estudo Piloto e Validação 

 

O instrumento de comércio passou pelo processo de validação por se tratar de um novo 

instrumento, cujo resultado está em vias de publicação.  

 Foram sorteados três setores censitários de níveis socioeconômicos distintos nas diferentes 

áreas de Santos, para realização do estudo piloto e da validação do  novo questionário. Foi calculada 

uma área de abrangência ao redor de cada setor censitário, obtendo-se um buffer, isto é, uma área 

geográfica de 500m a partir do centróide do setor censitário e todos os comércios existentes nessa 

área foram avaliados (n=74). Os responsáveis pelos estabelecimentos eram consultados antes da 

avaliação e, embora todos tenham permitido uma primeira visita de avaliação, foi possível realizar 

os procedimentos completos para o estudo de avaliação psicométrica em 44 estabelecimentos.  

 Após pré-teste do instrumento e subseqüente correção de problemas identificados nessa fase, 

quatro entrevistadores foram adequadamente treinados nos procedimentos de trabalho de campo e 

preenchimento do questionário. O treinamento teve duração de 40h e incluiu aulas sobre os 

procedimentos de coleta, práticas de campo e reuniões para correção dos problemas identificados no 

controle de qualidade. Para isso foram desenvolvidos manuais específicos para o preenchimento dos 

questionários. 

 Para a realização da avaliação psicométrica do tipo 'inter-rater reliability' (confiabilidade 
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intra-observador), cujo objetivo é testar o quanto o método pode ser repetido entre dois 

entrevistadores diferentes captando de maneira similar o dado desejado (McKinnon, 2009), dois 

entrevistadores treinados visitaram os estabelecimentos no mesmo dia, com pelo menos 30 minutos 

de intervalo entre as visitas, para a aplicação do questionário. Uma nova visita foi realizada no 

período de um mês após a primeira avaliação, por um dos mesmos entrevistadores, para a avaliação 

do tipo 'test-retest reliability' (confiabilidade de teste-reteste), cujo objetivo é medir o quanto o 

método é capaz de ser repetido de maneira satisfatória na obtenção de dados, após em um 

determinado período de tempo (McKinnon, 2009). A coleta de dados para o procedimento de 

validação ocorreu no segundo semestre de 2009. 

 Para análise estatística do procedimento de validação, foi calculado o índice alfa de 

Cronbach para avaliação de consistência interna, considerando cada categoria de processamento de 

alimentos (1, 2 e 3) e todos os grupos reunidos. Para avaliação do ‘inter-rater reliability' 

(confiabilidade intra-observador) foram calculados o índice Kappa (para as variáveis de 

disponibilidade de cada grupo de alimentos) e o coeficiente de correlação intra-classe (ICC), para as 

variáveis correspondentes a pontuação de cada grupo. O ‘test-retest reliability’ (confiabilidade de 

teste-reteste) também foi avaliada pelo coeficiente de correlação intra-classe (ICC) (Weir, 2005).  

 A medida ‘construct validity’ (validade de construto) foi avaliada pelo método ‘known-

groups comparison method’ (método de comparação de grupos conhecidos) (Hattie e Cooksey, 

1984). Foi comparada a pontuação obtida por dois grupos de estabelecimentos que sabidamente 

diferem quanto à disponibilidade de alimentos saudáveis e não saudáveis. Caso a escala fosse 

válida, a pontuação desses dois grupos deveria ser significativamente diferente. O grupo “não 

saudável” (n = 15) foi composto de 11 açougues e 4 comércios varejistas e/ou atacadistas de doces. 

O grupo “saudável” (n=15) foi composto de 11 barracas de feira livre/banca de fruta, 2 

sacolões/quitandas e 2 supermercados. A medida ‘known-groups validity’ (validade de grupos 

conhecidos) foi avaliada pela comparação entre os escores de dois grupos, por meio do teste t de 

Student.  
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 Encontrou-se que a análise de consistência interna foi considerada satisfatória, tendo sido 

obtido valores de alfa de Cronbach de 0,71 para os alimentos do grupo 1, 0,68 para o grupo 2 e 0,93 

para o grupo 3. O índice calculado para todos os alimentos foi de 0,55, no entanto, considerando-se 

que o sistema de pontuação do instrumento compreende valores positivos e negativos para os 

diferentes grupos e que não se espera correlações entre grupos tão distintos, a avaliação do valor de 

alfa de Cronbach para cada grupo é mais adequada. As análises de “reliability” (confiabilidade) 

mostraram boa concordância entre as diferentes avaliações, com valor médio de Kappa de 0,77 e 

ICC médio de 0,98 para “inter-rater reliability” (confiabilidade intra-avaliador) e valor médio de 

ICC de 0,98 para a “test-restest reliability” (confiabilidade de teste-reteste), como mostrado na 

Tabela 1. Em respeito à comparação entre os grupos, o escore obtido pelo grupo não saudável e o 

saudável foram, respectivamente: 1.73 ± 8.73 e 23.67 ± 13.48 (T (28) = -5.29, p < 0.001). 

 

Tabela 1 – Resultados da análise de confiabilidade intra-observadores e confiabilidade teste-reteste. 

Santos, 2009.  

Variáveis ICC inter-
observadores 

Kappa inter-
observadores 

ICC teste-reteste 

Frutas 0.99 0.87 0.99 

Hortaliças 0.99 0.71 0.99 

Raízes 0.93 0.89 0.93 

Frango 0.97 0.95 0.97 

Ovos 0.87 0.77 0.61 

Peixe 0.89 0.74 0.94 

Leite 0.98 0.90 0.91 

Queijos 0.97 0.85 0.96 

Iogurtes naturais 0.99 1.00 0.94 

Arroz integral 1.00 1.00 0.93 

Outros cereais integrais 0.91 0.95 0.94 

Leguminosas 0.94 0.80 0.98 
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Oleaginosas 0.85 0.74 0.88 

Óleos 0.93 0.86 0.90 

Arroz branco 0.97 0.90 0.84 

Farinha de trigo 0.90 0.95 0.67 

Macarrão 0.75 0.69 0.93 

Pão integral 0.93 0.86 0.86 

Pão industrializado branco 1.00 1.00 0.95 

Macarrão instantâneo 0.98 0.95 0.92 

Biscoitos 1.00 1.00 1.00 

Sorvete 0.93 0.87 0.94 

Chocolate 0.95 0.90 0.95 

Balas e chicletes 0.88 0.77 0.95 

Achocolatado 0.92 0.86 0.90 

Cereais matinais 0.96 0.92 0.82 

Refrigerantes 0.98 0.95 0.98 

Sucos em pó 0.89 0.80 0.92 

Salgadinhos 0.89 0.81 0.95 

Hambúrguer 0.84 0.72 0.88 

Nuggets 0.96 0.92 0.92 

Embutidos 0.93 0.86 0.93 

Margarina 0.94 0.89 0.79 

Total 0.98 0.77 0.98 

 

 

3.2.1.2. Restaurantes 

 

Os restaurantes caracterizavam-se como estabelecimentos que ofertam alimentos prontos 

para o consumo. O instrumento elaborado para a análise dos restaurantes permite a classificação dos 

estabelecimentos em 14 categorias distintas: 

a) Bar: estabelecimentos cujo produto principal comercializado são bebidas alcoólicas, podendo 
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ofertar alguns alimentos, como porções, petiscos, salgadinhos, salgados; 

b) Bar com refeição: estabelecimentos cujo principal produto vendido são bebidas alcoólicas, porém 

servem refeições (normalmente prato feito) no horário do almoço ou do jantar, exclusivamente; não 

apresentam cardápio fixo, variando as opções durante a semana; 

c) Carrinho: estabelecimentos móveis, informais, que normalmente comercializam alimentos de alta 

densidade energética (Tester et al, 2010); 

d) Confeitaria: estabelecimentos cujo principal produto vendido são bolos, doces, sobremesas 

(artesanais ou manufaturadas), que sejam prontos para o consumo.  

e) Lanchonete: estabelecimentos cujo principal produto comercializado são lanches, isto é, opções 

que não se caracterizam por refeições completas, contendo arroz + feijão + prato protéico, podendo 

ter diversas especialidades, como sanduíches, pastéis, etc.    

f) Cafeteria: estabelecimentos cujo principal produto vendido são bebidas feitas a base de café, 

porém, podendo servir refeições, salgados ou lanches.  

g) Sorveteria: estabelecimentos cujo principal produto vendido são sorvetes (tanto à base de fruta, 

quanto à base de leite).  

h) Quiosque: estabelecimentos fixos ou móveis que tem a característica de quiosque (estrutura 

rústica com cobertura, podendo servir diversos tipos de alimentos (lanches, refeições, salgados) ou 

bebidas (sucos, água de coco, bebidas alcoólicas, etc).  

i) Restaurantes Fast-food: estabelecimentos caracterizados pela rapidez no atendimento, sendo o 

pedido feito no balcão e paga-se pelo prato/refeição antes de consumi-lo. Normalmente possuem 

cardápio padrão, como franquias/cadeias de restaurantes (McDonalds, Bob's, Burguer King, 

Montana Grill, etc), restaurantes em praças de alimentação, restaurantes que produzem apenas 

alimentos 'para viagem', etc. (Glanz et al, 2007a). 

j) Restaurantes do tipo auto-serviço: estabelecimentos no qual o consumidor se serve em um buffet 

à vontade, pagando um preço fixo ou pagando o valor correspondente ao peso (kg) da refeição.  

k) Restaurante à la Carte: estabelecimentos que possuem menu fixo e bem detalhado sobre as 
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opções oferecidas, além de serviço de mesa (Glanz et al, 2007a).  

l) Restaurante tipo rodízio: estabelecimentos em que são ofertadas as diversas opções do cardápio, 

pagando-se um preço fixo, caracterizando-se por possuir serviço de mesa.  

O instrumento para avaliação de restaurantes se baseou nos mesmos critérios utilizados para 

a criação dos instrumentos para avaliação dos comércios (McCalough & Willett 2006; Monteiro, 

2009; 2010; Monteiro et al 2010), mas com o objetivo de avaliar a disponibilidade de opções 

saudáveis nos menus, barreiras e facilitadores de uma alimentação saudável, diferenças de preço 

entre opções saudáveis e a existência de cardápios para crianças, com opções saudáveis oferecidas.  

 

 

3.2.1.2.1. Construção das Variáveis 

 

Assim como ocorre com o instrumento de comércios, com o instrumento elaborado para a 

avaliação de restaurantes é possível obter informações sobre as características físicas dos 

estabelecimentos, bem como horário e dias de funcionamento, tempo de existência e os alimentos 

mais vendidos no local. A metodologia de aplicação dos questionários também foi a mesma 

(entrevista com o responsável, observação das características físicas, preenchimento do questionário 

com as variáveis de interesse).  

Diferentes variáveis foram criadas para a avaliação dos restaurantes. Foi avaliada a oferta de 

opções saudáveis dentre o total de refeições ofertadas nos restaurantes, isto é, a oferta de vegetais 

cozidos, salada crua e arroz integral. Avaliou-se também a proporção de pratos protéicos preparados 

com diferentes tipos de técnica culinária, como, por exemplo, a proporção de pescados preparados 

em fritura de imersão. Observou-se também a proporção de opções que ofereciam duas ou mais 

opções de carboidratos numa mesma refeição.  

Foi avaliada a presença de menu específico para crianças e se dentre as opções ofertadas, 

eram ofertadas opções saudáveis.  
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Foi avaliada também a presença de facilitadores para uma alimentação saudável no 

estabelecimento. Nesta categoria, encontrava-se a presença de informação nutricional das opções 

ofertadas no estabelecimento, em relação à, no mínimo, energia e macronutrientes. Dentro desta 

categoria de facilitadores, foi avaliado se dentro do estabelecimento havia qualquer tipo de apelo ou 

incentivo para a escolha de opções saudáveis pelos clientes, isto é, se era possível observar banners, 

cartazes ou folders incentivando o consumo de opções saudáveis. Por fim, foi avaliada a presença 

de ofertas de opções de tamanho reduzido, isto é, ½ porção.  

Dentre a presença de barreiras para uma alimentação saudável, foi avaliada a presença de 

apelos/incentivos para o consumo de porções maiores no estabelecimento, isto é, se haviam 

banners, cartazes ou folder com algum tipo de apelo para que o consumidor escolhesse porções de 

maior tamanho. Dentro desta categoria, foi avaliado também se, dentre aqueles estabelecimentos 

que possuíam menu, era possível observar a presença de notas desencorajando a substituição de 

itens no menu por outras opções, mais saudáveis.  

Foi realizada também uma análise do preço das opções presentes no menu. Foi comparada a 

soma dos preços dos produtos vendidos individualmente em relação à venda dos produtos em 

combo; foi comparado também o preço das opções mais saudáveis em comparação com o preço da 

opção normal, isto é, uma opção grelhada x uma opção frita; por fim, foi comparado o preço 

proporcional de porções menores em relação à porção de tamanho regular.  

Devido à complexidade das informações captadas nos restaurantes, ainda não foi possível 

realizar a computação de uma escala promotora de alimentação saudável (PAS) para classificação 

dos estabelecimentos, seguindo os referenciais teóricos seguidos pelo grupo, assim como foi feito 

para os comércios. 
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  3.2.1.2.2. Estudo Piloto e Validação 

 

A coleta de dados para a realização do processo de validação ocorreu juntamente com os 

comércios, seguindo a mesma metodologia, resultando em 64 restaurantes coletados.  

Como ainda não foi possível elaborar um critério para a classificação destes 

estabelecimentos, como feito com os comércios, as análises completas para a validação do 

questionário de restaurantes ainda estão sendo finalizadas.  

No entanto, após a coleta dos dados do estudo piloto, concomitantemente aos comércios, foi 

realizada análise de validação prévia, por meio de alguns dos indicadores coletados, utilizando o 

coeficiente Kappa, para a medida psicométrica ‘inter-rater reliability’ (confiabilidade inter-

observador). Valores de Kappa > 0,80 foram considerados como quase perfeita concordância, 

valores entre 0,60 e 0,79 como concordância substancial, valores entre 0,40 e 0,59 considerados 

concordância moderada, valores entre 0,20 e 0,39 considerados concordância baixa e valores 

menores que 0,19 considerados fraca concordância. Não foi realizada para a presente análise a 

medida test-retest reliability (confiabilidade de teste-reteste).  

A Tabela 2 mostra os resultados da análise de validação dos indicadores selecionados. Para 

algumas variáveis analisadas, os valores de Kappa foram entre baixa e moderado, enquanto a maior 

parte das variáveis apresentou coeficientes Kappa entre 0,57 e 0,89, indicando concordância 

substancial a alta.  
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Tabela 2. Resultados da análise de confiabilidade intra-observadores em restaurantes. Santos, 2009. 

Categorias  Variável Confiabilidade inter-obervadores 

  % Concordância Kappa 

Pratos principais Disponibilidade de opções saudáveis 95,00 0,89 

Entradas (saladas cruas) Disponibilidade 88,00 0,43 

Disponibilidade de 

alimentos específicos 

Vegetais cozidos 91,00 0,64 

 Pão integral (sanduíches) 97,00 0,65 

Bebidas Suco de frutas natural 86,00 0,71 

Opções para crianças Disponibilidade 100,00 * 

 Opções saudáveis disponíveis 100,00 * 

Facilitadores de uma 

alimentação saudável 

Informação nutricional 98,00 * 

 Apelas para opção saudáveis 92,00 0,57 

 Porções de tamanho reduzido 95,00 0,79 

Barreiras para alimentação 

saudável 

Incentivo para consumo de opções 

maiores 

92,00 0,64 

 Desencoraja pedido especial 98,00 0,66 

 Opção de rodízio/consumo ilimitada 86,00 0,58 

Preço Produto individual x combo 97,00 * 

 Opção saudável x opção normal 91,00 0,26 

 Porção de tamanho reduzido x opção 

de tamanho normal  

91,00 0,68 

 * Não foi possível computar a estatística uma vez que a tabela cruzada tinha ≤ dois níveis/variável era uma constante.  

 

3.2.2. Coleta de Dados 

  

 Após a realização do pré-teste para eventuais ajustes da metodologia e variáveis utilizadas 

no questionário e a análise de validação do instrumento, foi dado inicio à coleta final, que ocorreu 

entre janeiro e dezembro de 2010. O município de Santos foi percorrido ao longo deste período, 
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com exceção da região dos Morros, para a coleta de dados dos estabelecimentos conforme estes iam 

sendo detectados. Decidiu-se por não coletar informações na região dos Morros, por representar 

uma área de difícil acesso pelos entrevistadores. Porém, a não coleta desta região não causou efeito 

na representatividade da população do município no estudo.  

 Ao final do período de um ano foram identificados e coletados dados de estabelecimentos 

em 97% da área urbana do município, excetuado a região dos Morros. A área não coletada 

correspondia a uma região também de difícil acesso, por se encontrar a uma grande distância do 

laboratório onde o grupo realiza suas atividades e por não ter acesso por meios de transporte 

coletivos, não sendo possível financiar transporte particular para a equipe.  

 Os dados foram coletados após consentimento dos responsáveis pelo estabelecimento.  

 

 

 3.2.3. Análise dos Dados  

  

 Inicialmente, foram identificados todos os estabelecimentos presentes nas três principais 

regiões de Santos, cujos dados serão apresentados, para a caracterização do ambiente nutricional do 

município de Santos.  

A segunda etapa de análises foi utilizada para estudar a associação entre o excesso de peso e 

o ambiente. Para esta análise, os dados dos setores censitários obtidos no componente domiciliar 

foram integrados ao sistema de informações geográficas (SIG), juntamente com os dados 

ambientais (informações dos comércios e restaurantes), formando um único banco de dados 

ambiental. Utilizando os mesmos 36 setores censitários sorteados para o componente domiciliar foi 

criada uma área geográfica de 500m, chamada buffer, ao redor dos setores, como mostra a Figura 1. 

Por meio da técnica de sobreposição de camadas no SIG, foi possível obter o número de 

estabelecimentos presentes em cada um dos buffers. Desta maneira, as variáveis do componente 

ambiental foram agregadas por setor censitário, a partir do qual foi criado um banco de dados 
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ambiental, composto por 36 registros, correspondendo aos 36 setores censitários. Foram, em média, 

15 indivíduos por setor censitário.  

 

Figura 1. Distribuição dos buffers de 500m ao redor dos setores censitários sorteados. Santos, 2011.  

 

 

 Para possibilitar a realização de análises de associação entre o ambiente e o estado 

nutricional em um mesmo nível, os dados dos indivíduos foram agregados por setor censitário, 

caracterizando a análise ecológica. Assim, foi obtida a média dos valores individuais das crianças 

moradoras dos setores censitários, resultando num valor médio do setor, para as diversas variáveis 

do componente domiciliar. Estes dados compuseram um banco de dados com 36 registros, 

correspondendo aos 36 setores censitários. Para a realização da análise de correlação, os bancos 

agregados do componente domiciliar e ambiental foram integrados em um único banco de dados 

final.   

 Os dados ambientais agregados foram analisados avaliando a diferença destas variáveis 

entre as regiões e sua correlação com o IMC das crianças. O Quadro 2 descreve como foram 

analisadas as variáveis agregadas por setor censitário nos dois momentos.  
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Quadro 2. Descrição das variáveis utilizadas na análise agregada dos dados domiciliares e 

ambientais. Santos, 2011.  

Variáveis Ambiente x Região Ambiente x IMC 

N° de itens no domicílio Média do n° de itens nos SC da região - 

Escolaridade da mãe Média da % de mães com escolaridade 

superior nos SC da região 

- 

Classes SE  Média da % de famílias classificadas 

como A, B, C ou D nos SC da região 

- 

Tipos de estabelecimento 

(R/C) 

Média do n° de estabelecimentos nos SC 

da região 

N° de estabelecimentos no SC x valor 

individual de IMC/idade do SC 

Disponibilidade de alimentos 

(R/C) 

Média do n° de estabelecimentos que 

vendem o alimento nos SC da região 

N° de estabelecimentos que vendem o 

alimento no SC x valor individual de 

IMC/idade do SC 

% de alimentos ofertados (R) Média da % do prato específico/total de 

pratos ofertados nos SC da região 

% do prato específico/total de pratos 

ofertados no SC x valor individual de 

IMC/idade do SC 

Qualidade de FLV (C) Média do conceito de qualidade  de FLV 

nos SC da região 

Valor individual do conceito de qualidade 

do SC x valor individual de IMC/idade do 

SC 

Avaliação subjetiva (higiene, 

aparência, percepção geral) 

(C) 

Média do conceito da avaliação subjetiva 

nos SC da região 

Valor individual do conceito da avaliação 

subjetiva do SC x valor individual de 

IMC/idade do SC 

Escore PAS (C) Média do escore PAS nos SC da região Valor individual do escore PAS no SC x 

valor individual de IMC/idade do SC 

N° de estabelecimentos mais 

ou menos PAS (C) 

Média do n° de estabelecimentos como 

mais/menos PAS nos SC da região 

Valor individual do n° de estabelecimentos 

mais/menos PAS no SC x valor individual 

de IMC/idade do SC 

% de estabelecimentos 

mais/menos PAS (C) 

Média da % de estabelecimentos 

mais/menos PAS no SC da região 

Valor individual da % de estabelecimentos 

mais/menos PAS no SC x valor individual 

de IMC/idade do SC 

*(C): comércios; (R): restaurantes.  

 

 3.2.4. Análise Estatística do Componente Ambiental 

 

 Foram feitas análises descritivas por meio de freqüências simples. Foram realizadas análises 

gráficas por meio do diagrama de box-plot e diagramas de barras. Utilizou-se o teste do χ² para 

comparar proporções entre as variáveis categóricas analisadas.  

 De modo a analisar se as regiões do município diferiram entre si em relação às variáveis 
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ambientais agregadas por setor censitário, foi realizado o teste de Kruskal-Wallis, para as variáveis 

que não apresentaram distribuição normal. As variáveis com distribuição normal foram avaliadas 

por meio do teste ANOVA, com um fator. As comparações múltiplas entre os grupos que 

apresentavam diferença foram feitas utilizando o teste post-hoc de Tukey em ambas as situações.  

 Para a análise de correlação entre o IMC agregado por setor censitário e as variáveis 

ambientais quantitativas foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman para variáveis que 

não apresentam distribuição normal e o coeficiente de correlação de Pearson para variáveis com 

distribuição normal.  

 Todas as análises estatísticas foram realizadas no software SPSS, versão 16.0.0.  

 

 

 3.2.5. Dados Espaciais 

 

 A localização da residência de cada criança e a localização dos estabelecimentos avaliados 

foram registradas por meio de aparelho de GPS (Garmin®, modelo E-trex Vista), para captação da 

latitude e longitude, com precisão em área urbana de 5m. Os dados foram integrados a um Sistema 

de Informações Geográficas (SIG-AMBNUT).  

 Foram criados mapas temáticos para representar a distribuição espacial das variáveis 

ambientais. Os mapas temáticos foram gerados utilizando o software Terraview, versão 3.2.0. 

 Para elaboração do Sistema de Informações Geográficas (SIG) foi utilizado o software 

ArcGIS, versão 9.3.2.   

 

3.2.6. Aspectos Éticos 

 

 O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de São Paulo (Protocolo N° CEP 0276/09).  
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 4. Resultados 

 

 

 4.1. Componente Domiciliar 

 

 Foram avaliadas 531 crianças, divididas nas diferentes regiões do Município de Santos 

(73,1% Orla, 7,9% Centro e 19,0% Zona Noroeste). Destas, 36,9% das crianças foram classificadas 

como sobrepeso e 52,4% eram do sexo masculino. Devido à abrangência da faixa etária selecionada 

para o estudo (10 anos), decidiu-se trabalhar com as crianças separadas em 2 categorias de idade, 

crianças com idade <5 anos e 11meses e aquelas com idade ≥ a 6 anos e <10 anos e 12 meses.  

 

 

 4.1.1. Comparação Entre as Faixas Etárias Analisadas 

 

 A Tabela 3 mostra a comparação das diferentes variáveis utilizadas no estudo entre as duas 

faixas etárias. 

 Não houve diferença entre a prevalência de sobrepeso entre as crianças de até 6 anos e as 

crianças mais velhas (35,4% e 38,9%, respectivamente; p=0,417), nem em relação ao sexo 

masculino e feminino (52,3% e 52,4%, respectivamente; p=0,985). Apenas uma criança dentre as 

crianças mais velhas não frequentava instituição de ensino no momento da pesquisa (motivo não 

investigado), enquanto que nas crianças mais novas, 42,4% ainda não frequentam qualquer tipo de 

instituição de ensino.  

 Em relação ao consumo alimentar, as crianças mais novas consumiam alimentos saudáveis 

com menor frequência do que as crianças mais velhas (57,3% e 39,3%, respectivamente; p<0,001), 
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enquanto que as crianças mais velhas consumiam mais alimentos não saudáveis (65,1% e 45,4%, 

respectivamente; p<0,001). Ainda, observou-se maior consumo de calorias acima da recomendação 

entre as crianças mais novas (51% e 35,4%, respectivamente; p<0,001).  

 No tocante da atividade física, as crianças mais novas passavam menos tempo em frente à 

televisão (menos que 1 hora/dia: 60,6% e 42,4%; p<0,001) ou jogando videogame/computador (não 

joga: 72,5% e 18,4%; p<0,001) do que as crianças mais velhas, mas também praticavam menos 

atividades físicas ou modalidades esportivas (não praticavam: 81,1% e 49,%; p<0,001). As crianças 

mais novas se locomoviam menos a pé ou de bicicleta do que as crianças mais velhas (33,1% e 

71,2%; p<0,001), enquanto estas utilizavam mais carro para se locomover (45,5% e 31,5%; 

p<0,05).  
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Tabela 3. Características das crianças investigadas, segundo faixa etária. Santos, 2011.  

Variáveis/Categorias Crianças menores 
de 6 anos 

Crianças maiores 
de 6 anos 

Total  

 n (302) % n (229) % n (531) % p(χ²) 

Características da Criança        

Sexo        

      Masculino 158 52,3 120 52,4 278 52,4 0,985 

      Feminino 144 47,7 109 47,6 253 47,6  

Peso ao Nascer        

      <2500g 34 11,4 14 6,1 48 9,0 0,054 

      ≥2500g  264 88.6 204 89,1 468 88,1  

IMC para idade        

      < 1 z-escore 195 64,2 140 61,1 335 63,1 0,417 

      ≥ 1 z-escore 107 35,4 89 38,9 196 36,9  

Frequenta creche ou escola        

      Sim   174 43,3 228 99,6 402 75,5 <0,001 

      Não  128 42,4 1 0,8 129 24,3  

Consumo de Alimentos Saudáveis        

      Alta freqüência 129 42,7 139 60,7 268 50,5 <0,001 

     Baixa freqüência   173 57,3 90 39,3 263 49,5  

Consumo de Alimentos Não Saudáveis        

      Alta freqüência 137 45,4 149 65,1 286 53,9 <0,001 

      Baixa freqüência   165 54,6 80 34,9 245 46,1  

Consumo Energético        

      Abaixo da recomendação 148 49,0 148 64,6 296 55,7 <0,001 

      Acima da recomendação 154 51,0 81 35,4 235 44,3  

Horas de TV/dia        

      ≤ 2horas/dia 183 60,6 97 42,4 280 52,7 <0,001 

      > 2horas/dia 119 39,4 132 57,6 251 47,3  

Tempo de Computador/VG        

      Não joga/<1hora/dia 219 72,5 42 18,4 261 49,2 <0,001 

      Joga ≥1 hora/dia 83 27,5 186 81,6 269 50,8  

Prática de atividade física         

     Sim 57 18,9 116 50,7 173 32,6 <0,001 

     Não 245 81,1 113 49,3 358 67,4  

Transporte (a pé/de bicicleta)        

     Sim 100 33,1 163 71,2 263 49,5 <0,001 

     Não 202 66,9 66 28,8 268 50,5  

Transporte (carro)        

     Sim 95 31,5 102 44,5 197 37,1 0,002 

     Não 207 68,5 127 55,5 334 62,9  

 



56 

 

 Em relação às características familiares e sócio-econômicas (Tabela 4), houve diferença na 

idade das mães entre as crianças das duas faixas etárias (p<0,001) e no estado nutricional das mães, 

ocorrendo uma maior proporção de sobrepeso entre as mães das crianças mais novas (53,6% e 

40,6%, respectivamente; p<0,005). Não houve diferença significativa entre outros marcadores no 

nível sócio-econômico, com exceção da escolaridade da mãe, que foi maior entre as crianças mais 

novas (37,7% e 25,8%; p<0,005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Tabela 4. Características domiciliares e familiares das crianças investigadas, segundo faixa etária. 

Santos, 2011.  

Variáveis/Categorias Crianças menores de 
6 anos 

Crianças maiores 
de 6 anos 

Total  

 n (302) % n (229) % n (531) % p(χ²) 

Características da Mãe        

Idade da mãe        

     < 20 anos 21 7,0 0 0,0 21 4,0 <0,001 

     21-39 anos 246 81,5 158 69,0 404 76,1  

     > 40 anos 35 11,6 71 31,0 106 20,0  

Estado Nutricional        

      Normalidade (<25kgm²) 140 46,4 136 59,4 276 52,0 0,003 

      Sobrepeso (>25kg/m²) 162 53,6 93 40,6 255 48,0  

Estado civil da mãe        

     Com companheiro 233 77,2 168 73,4 401 75,5 0,314 

     Sem companheiro 69 22,8 61 26,6 130 24,5  

Características do Domicílio        

Tratamento de água        

     Sim  264 87,4 196 85,6 460 86,6 0,540 

     Não 38 12,6 33 14,4 71 13,4  

Material da construção        

     Outros 3 1,0 4 1,7 7 1,3 0,451 

     Alvenaria 299 99,0 225 98,3 524 98,7  

Número de pessoas por cômodo        

     < 1 pessoa/cômodo 199 65,9 141 61,6 340 64,0 0,304 

     > 1 pessoa/cômodo 103 34,1 88 38,4 191 36,0  

Características Sócio-Econômicas        

Emprego        

     Sim 163 54,0 137 59,8 300 56,5 0,178 

     Não 139 46,0 92 40,2 231 43,5  

Escolaridade da mãe        

     Ensino superior 114 37,7 59 25,8 173 32,6 0,004 

     Ensino médio completo 188 62,3 170 74,2 358 67,4  

Região         

     Orla 224 74,2 164 71,6 388 73,1 0,805 

     Centro 23 7,6 19 8,3 42 7,9  

     Zona Noroeste 55 18,2 46 20,1 101 19,0  

Classificação SE (ABEP)        

     Classe A 12 4,0 6 2,6 18 3,4 0,475 

     Classe B 122 40,4 81 35,4 203 38,2  

     Classe C 148 49,0 126 55,0 274 51,6  

     Classe D  20 6,6 16 7,0 36 6,8  
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 Visto que as faixas etárias estudadas diferiram em relação a diversas variáveis analisadas, 

decidiu-se por analisar as crianças separadamente, desta forma, elaborando dois modelos de 

regressão diferentes para cada faixa etária.  

 

 

4.1.2 Excesso de Peso e Variáveis Individuais de Crianças Menores de 6 anos 

 

 Foi criado um modelo de regressão logística, sendo realizado inicialmente a análise 

univariada entre cada variável individual (presentes nas tabelas 3 e 4) e o excesso de peso, cujo 

resultado é apresentando nas tabelas 5 e 6. As variáveis com p<0,20 foram selecionadas para 

entrarem no modelo múltiplo.  
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Tabela 5. Resultado da análise univariada entre o excesso de peso e as características individuais de 

crianças menores de 6 anos Santos, 2011.  

Variáveis/Categorias Pré-escolares (<6 anos) n=302  

 n (302) % OR(bruta) IC95% p 

Características do Indivíduo      

Sexo      

    Masculino 158 52,3 Referência  

0,806     Feminino 144 47,7 0,943 0,588-1,512 

Peso ao Nascer      

    <2500g 34 11,3 1,003  0,475-2,118 0,994 

    ≥2500g  264 87,4 Referência   

    Sem informação 4 1,3    

Escolaridade      

    Freqüenta escola 174 43,3 Referência   

    Não freqüenta escola  128 42,4 1,316 0,818-2,117 0,258 

Consumo de Alimentos Saudáveis        

    Baixa freqüência   173 57,3 1,406 0,868-2,278 0,166 

    Alta freqüência  129 42,7 Referência    

Consumo de Alimentos Não Saudáveis        

    Baixa freqüência   165 54,6 Referência   

    Alta freqüência 137 45,4 0,766 0,476-1,234 0,273 

Consumo Energético      

    Abaixo da recomendação 148 49,0 Referência   

    Acima da recomendação 154 51,0 0,968 0,604-1,551 0,892 

Horas de TV/dia      

    ≤ 2horas/dia 183 60,6 Referência   

  > 2horas/dia 119 39,4 0,565 0,343-0,930 0,025 

Tempo de Computador/VG      

    Não joga (< 1hora/dia) 219 72,5 Referência   

    Joga (≥1 hora dia) 83 27,5 0,902 0,530-1,536 0,705 

Pratica atividade física      

    Não 245 81,1 0,927 0,510-1,687 0,805 

    Sim 57 18,9 Referência   

Transporte para escola (a pé)      

   Não 202 66,9 1,652 0,982-2,778 0,059 

   Sim 100 33,1 Referência   

Transporte para escola (carro)      

   Não 207 68,5 Referência   

   Sim 95 31,5 1,249 0,755-2,065 0,387 
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Tabela 6. Resultado da análise univariada entre o excesso de peso e as características domiciliares e 

familiares de crianças menores de 6 anos. Santos, 2011.  

Variáveis/Categorias Pré-escolares (<6 anos) n=302  

 n (302) % OR(bruta) IC95% p 

Características da Mãe      

Idade da mãe      

    < 20 anos 21 7,0 2,160 0,882-5,293 0,092 

    21-39 anos 246 81,5 1,160 0,557-2,420 0,691 

    > 40 anos 35 11,6 Referência   

Estado Nutricional      

   Normalidade (<25kgm²) 140 46,4 Referência   

   Sobrepeso (>25kg/m²) 162 53,6 1,023 0,638-1,642 0,924 

Características do Domicílio      

Tratamento de água      

    Nenhum 38 12,6 1,383 0,692-2,763 0,359 

    Sim, outros  264 87,4 Referência   

Material da construção      

   Outros 3 1,0 3,695 0,331-41,232 0,288 

   Alvenaria 299 99,0 Referência   

Número de pessoas por cômodo      

   > 1 pessoa/cômodo 103 34,1 1,419 0,868-2,322 0,163 

   < 1 pessoa/cômodo 199 65,9 Referência   

Características Sócio-Econômicas      

Emprego      

   Não 139 46,0 1,244 0,775-1,996 0,365 

   Sim 163 54,0 Referência   

Escolaridade da mãe      

   Ensino médio completo 188 62,3 1,090 0,669-1,775 0,730 

   Ensino superior 114 37,7 Referência   

Região       

    Orla 224 74,2 Referência   

    Centro 23 7,6 1,498 0,628-3,574 0,362 

    Zona Noroeste 55 18,2 1,203 0,653-2,214 0,553 

Classificação SE (ABEP)      

   Classe D  20 6,6 8,000 1,575-40,632 0,012 

   Classe C 148 49,0 1,674 0,524-5,356 0,385 

   Classe B 122 40,4 2,652 0,845-8,324 0,095 

   Classe A 12 4,0 Referência   
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 Após a seleção das variáveis com p<0,20 na análise univariada, a análise múltipla dos dados 

mostrou que, entre as crianças menores de 6 anos, a condição sócio-econômica e a atividade física, 

expressa pelo meio de transporte utilizado pela criança, estavam associadas com o sobrepeso, como 

mostra a Tabela 7. Crianças que se encontravam na menor categoria sócio-econômica tinham 7 

vezes mais chance de ter sobrepeso, quando comparado à crianças na mesma faixa etária com 

melhor condição sócio-econômica, independente de outros fatores (OR: 7,735; p<0,020). Da mesma 

maneira, crianças que utilizavam outros meios de transporte que não ir a pé ou de bicicleta para as 

instituições de ensino que frequentavam, tinham 1,7 vezes mais chances de ter sobrepeso do que 

aquelas crianças que iam para a instituição de ensino a pé ou de bicicleta (OR: 1,702; p<0,052). 

Ambos os valores foram ajustados pela idade da mãe.  
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Tabela 7. Associação de variáveis individuais e familiares e o sobrepeso em crianças menores de 6 

anos. Santos, 2011.  

Variáveis/Categorias Crianças menores de 6 anos (n=302) 

 Análise Univariada¹ Análise Múltipla² 

 OR (IC95%) p OR(IC95%) p 

Características do Indivíduo       

Consumo de Alimentos Saudáveis       

      Alta freqüência  1     

     Baixa freqüência   1,41 (0,87-2,28) 0,166    

Transporte (a pé/de bicicleta)       

      Sim 1  1*  

      Não 1,65 (0,98-2,78) 0,059 1,70 (1,0-2,91) 0,052 

Características da Mãe       

Idade da mãe       

      < 20 anos 2,16 (0,88-5,29) 0,092 1,53 (0,57-4,1) 0,402 

      21-39 anos 1  1  

      > 40 anos 1,16 (0,56-2,42) 0,691 1,26 (0,60-2,69) 0,537 

Estado civil da mãe       

      Com companheiro 1     

      Sem companheiro 0,57 (0,31-1,04) 0,067    

Características do Domicílio       

Número de pessoas por cômodo       

     < 1 pessoa/cômodo 1     

     > 1 pessoa/cômodo 1,42 (0,87-2,32) 0,163    

Características Sócio-Econômicas       

Classificação SE (ABEP)       

     Classe A 1  1*  

     Classe B 2,65 (0,85-8,32) 0,095 2,94 (0,93-9,38) 0,057 

     Classe C 1,67 (0,52-5,36) 0,385 1,85 (0,58-5,02) 0,305 

     Classe D  8,00 (1,57-40,63) 0,012 7,73 (1,39-43,14) 0,020 

¹ Variáveis com p<0,20 na análise univariada; ² Variáveis com p<0,05 na análise múltipla.  

* OR ajustada pela idade da mãe; Hosmer & Lemershow: p = 0,977 

 

 

 4.1.3 Excesso de Peso e Variáveis Individuais de Crianças Maiores de 6 anos 

 

 Da mesma forma que para as crianças menores de 6 anos, foi criado um modelo de regressão 

logística, sendo realizado inicialmente a análise univariada entre cada variável individual (presentes 

nas tabelas 3 e 4) e o excesso de peso, cujo resultado é apresentando nas tabelas 8 e 9. As variáveis 

com p<0,20 foram selecionadas para entrarem no modelo múltiplo.  
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Tabela 8. Resultado da análise univariada entre o excesso de peso e as características individuais de 

crianças maiores de 6 anos. Santos, 2011.  

Variáveis/Categorias Escolares (>6 anos) n = 229  

 n % OR(bruta) IC95% p 

Características do Indivíduo      

Sexo      

   Masculino 120 52,4 Referência   

   Feminino 109 47,6 0,904 0,531-1,540 0,712 

Peso ao Nascer      

   <2500g 14 6,1 1,139 0,381-3,404 0,816 

   ≥2500g  204 89,1 Referência   

   Sem informação 11 4,8      

Escolaridade      

   Freqüenta escola 228 99,6 Referência   

   Não freqüenta escola  1 0,8 - - 0,389 

Consumo de Alimentos Saudáveis       

   Baixa frequência 90 39,3 0,735 0,427-1,263 0,265 

   Alta frequência 139 60,7 Referência    

Consumo de Alimentos Não Saudáveis       

   Baixa freqüência   80 34,9 Referência   

   Alta freqüência 149 65,1 1,186 0,676-2,078 0,552 

Consumo Energético      

  Abaixo da recomendação 148 64,6 Referência   

  Acima da recomendação 81 35,4 1,552 0,894-2,697 0,119 

Horas de TV/dia      

   ≤ 2horas/dia 97 42,4 Referência   

   > 2horas/dia 132 57,6 0,907 0,530-1,551 0,721 

Tempo de Computador/VG      

   Não joga (< 1hora/dia) 43 18,8 Referência   

   Joga (≥1 hora dia) 186 81,2 0,478 0,245-0,935 0,031 

Pratica atividade física      

   Não 113 49,3 0,749 0,440-1,227 0,289 

   Sim 116 50,7 Referência   

Transporte para escola (a pé)      

  Não 66 28,8 1,232 0,688-2,205 0,482 

  Sim 163 71,2 Referência   

Transporte para escola (carro)      

  Não 127 55,5 Referência   

  Sim 102 44,5 1,191 0,689-2,033 0,520 
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Tabela 9. Resultado da análise univariada entre o excesso de peso e as características domiciliares e 

familiares de crianças maiores de 6 anos. Santos, 2011.  

Variáveis/Categorias Escolares (>6 anos) n = 229 
 

 
n % OR(bruta) IC95% p 

Características da Mãe      

Idade da mãe      

   < 40 anos 158 69,0 Referência   

   > 40 anos 71 31,0 0,871 0,489-1,554 0,640 

Estado Nutricional      

    Normalidade (<25kgm²) 136 59,4 Referência   

    Sobrepeso (>25kg/m²) 93 40,6 0,937 0,546-1,608 0,813 

Características do Domicílio      

Tratamento de água      

   Nenhum 33 14,4 1,830 0,871-3,843 0,110 

   Sim, outros  196 85,6 Referência   

Material da construção      

   Outros 4 1,7 1,586 0,219-11,468 0,648 

   Alvenaria 225 98,3 Referência   

Número de pessoas por cômodo      

  > 1 pessoa/cômodo 88 38,4 0,911 0,527-1,575 0,738 

  < 1 pessoa/cômodo 141 61,6 Referência   

Características Sócio-Econômicas      

Emprego      

  Não 92 40,2 0,640 0,368-1,111 0,112 

  Sim 137 59,8 Referência   

Escolaridade da mãe      

  Ensino médio completo 170 74,2 2,032 1,057-3,872 0,034 

  Ensino superior 59 25,8 Referência   

Região       

   Orla 164 71,6 Referência   

   Centro 19 8,3 1,166 0,445-3,056 0,755 

   Zona Noroeste 46 20,1 1,031 0,527-2,015 0,930 

Classificação SE (ABEP)      

   Classe D  16 7,0 2,167 0,262-17,892 0,473 

   Classe C 126 55,0 3,467 0,917-13,103 0,067 

   Classe B 81 35,4 2,667 0,723-9,842 0,141 

   Classe A 6 2,6 Referência   
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 Entre as crianças maiores de 6 anos, apenas a condição sócio-econômica da família  

(expressa pela escolaridade da mãe) associou-se com o sobrepeso (Tabela 10). Crianças cuja 

escolaridade da mãe era menor do que o ensino superior, tinham 2 vezes mais chance de ter 

sobrepeso do que as crianças cuja escolaridade da mãe era maior ou igual ao ensino superior (OR: 

2,030; p<0,04), ajustado pelo consumo energético das crianças (dado pela % de kcal do VET em 

relação ao GET).    

 

Tabela 10. Associação de variáveis individuais e familiares e o sobrepeso em crianças maiores de 6 

anos. Santos, 2011.  

Variáveis/Categorias Crianças menores de 6 anos (n=229) 

 Análise Univariada¹ Análise Múltipla² 

 OR (IC95%) p OR(IC95%) p 

Características do Indivíduo       

Consumo Energético       

      Abaixo da recomendação 1  1**  

      Acima da recomendação 1,55 (0,89-2,70) 0,119 1,51 (0,86-2,64) 0,148 

Características do Domicílio       

Tratamento de água     

      Sim  1    

      Não 1,83 (0,87-3,84) 0,110    

Características Sócio-Econômicas       

Emprego     

      Sim 1    

      Não 0,64 (0,37-1,11) 0,112   

Escolaridade da mãe       

      Ensino superior 1  1**  

      Ensino médio completo 2,03 (1,06-3,87) 0,034 1,98 (1,03-3,80) 0,040 

¹ Variáveis com p<0,20 na análise univariada; ² Variáveis com p<0,05 na análise múltipla.  

* OR ajustada pela idade da mãe; Hosmer & Lemershow: p = 0,999 
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  4.2. Componente Ambiental  

 

 Foram identificados 672 comércios (35,7%) e 1209 restaurantes (64,3%), distribuídos nas 

três regiões do município, de acordo com a Tabela 11. A maior parte dos estabelecimentos se 

encontra na região da Orla (67,4%). Cabe ressaltar que a região da Orla corresponde a uma região 

de divisão administrativa do município e inclui uma faixa bem mais extensa do que simplesmente 

os bairros situados à beira-mar, constituindo-se a maior área territorial do município. O tempo 

médio de entrevista foi de 18,99±16,5 minutos.  

 

Tabela 11. Distribuição de comércios e restaurantes nas regiões avaliadas. Santos, 2011.  

Região Comércios Restaurantes Total 

 N % n % n % 

Orla 526 78,2 742 61,4 1268 67,4 

Centro 88 13,1 386 31,9 474 25,2 

Z. Noroeste 58 8,7 81 6,7 139 7,4 

Total 672 100 1209 100 1881 100 

 

 

 A Figura 2 mostra a distribuição espacial dos comércios e restaurantes existentes no 

município de Santos em relação ao número de moradores de cada setor censitário, de acordo com os 

dados do Censo 2000. É possível observar que há uma concentração de estabelecimentos na região 

central, área onde se localizam diversas divisões da administração pública, bem como diversos 

outros locais de trabalho, e na região ao redor da Avenida Ana Costa, a avenida mais importante no 

município, conforme indicado pelos marcadores. Ao mesmo tempo, na Zona Noroeste, é possível 

observar a existência de desertos alimentares, uma vez que não foram identificados 

estabelecimentos em alguns locais desta região.  
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Figura 2. Distribuição de comércios e restaurantes no município de Santos. Santos, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2.1. Restaurantes  

 

 Inicialmente, serão apresentados os dados de caracterização de todos os restaurantes 

encontrados no município de Santos. Foram identificados e coletadas as coordenadas geográficas de 

1209 restaurantes, mas foi possível analisar os dados completos de 1070 no período do presente 

estudo. Como observado na Tabela 10, a maior parte dos restaurantes encontra-se na região da Orla 

(61,4%), seguido da região Central (31,9%) e da Zona Noroeste (6,7%).  

 Analisando a distribuição dos restaurantes por meio da classificação geral do tipo de 

estabelecimento, dos 1209 restaurantes identificados, 16,7% foram classificados como bares, 

seguidos de restaurantes à la carte (15,7%) e carrinhos (15,2%), como mostra a Tabela 12. O tipo 

menos frequente de restaurante encontrado foram as confeitaria (2,0%), sorveterias (1,7%) e os 

restaurantes tipo rodízio (0,5%).  

 Em relação às regiões do município, na região da Orla, os carrinhos foram os 
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estabelecimentos mais frequentemente encontrados (17,3%), seguidos por restaurantes à la carte 

(15,4%) e bares (13,9%). Já na região Central do município, os bares foram os estabelecimentos 

predominantes (19,4%), seguido de perto dos restaurantes à la carte (18,9%) e bares com refeição 

empatado com restaurantes auto-serviço, ambos correspondendo a 15,8% do total de restaurantes. 

Na Zona Noroeste, foi possível observar predominância de carrinhos (37,0%) e bares (30,9%), com 

os outros tipos de estabelecimentos tendo uma pequena representação do total.  

  

Tabela 12. Distribuição dos restaurantes, segundo a classificação geral do estabelecimento e região 

(Orla e Centro). Santos, 2011. 

Tipos de Restaurantes 
Orla Centro Zona Noroeste Total 

n % n % n % n % 

Bar 103 13,9 74 19,2 25 30,9 202 16,7 

Bar com refeições 100 13,5 61 15,8 3 3,7 164 13,6 

Carrinho 128 17,3 26 6,7 30 37,0 184 15,2 

Confeitaria 21 2,8 1 0,3 2 2,5 24 2,0 

Lanchonete 48 6,5 51 13,2 7 8,6 106 8,8 

Cafeteria 57 7,7 26 6,7 0 0,0 83 6,9 

Sorveteria 17 2,3 0 0,0 4 4,9 21 1,7 

Quiosque 48 6,5 10 2,6 4 4,9 62 5,1 

Fast-Food 26 3,5 1 0,3 0 0,0 27 2,2 

Restaurante à la Carte 114 15,4 73 18,9 3 3,7 190 15,7 

Restaurante tipo Rodízio 4 0,5 2 0,5 0 0,0 6 0,5 

Restaurante Auto-Serviço 76 10,2 61 15,8 3 3,7 140 11,6 

Total 742 100 386 100 81 100 1209 100 

 

 

 Do total de estabelecimentos, 14,2% faziam parte de uma franquia, podendo ser nacional ou 

internacional, como mostra a Tabela 13.  

 Em relação à presença de informação nutricional nos estabelecimentos, 97,9% dos 

restaurantes não apresentavam qualquer tipo de referência ao conteúdo nutricional dos alimentos 

comercializados em relação à, no mínimo, energia e macronutrientes (Tabela 13). Quando 

forneciam, a internet era o local onde a informação nutricional era mais encontrada (1,8%).  
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 Quanto à presença de itens facilitadores da alimentação saudável, apenas 3,1% 

apresentavam algum tipo apelo e/ou chamativo para incentivar o consumo de opções saudáveis, 

como a oferta de alimentos integrais, ricos em fibras, livre de gordura trans, sem colesterol, sem 

adição de açúcar, sem conservantes, orgânicos, sem adição de sal, entre outros. Da mesma forma, a 

maior parte dos restaurantes (93,1%) não oferecia a opção de porções de tamanho reduzido (½ 

porção) (Tabela 13).  

 No que diz respeito às barreiras para uma alimentação saudável, 3,2% dos estabelecimentos 

faziam apelo para o consumo de porções maiores. Do total de estabelecimentos que apresentavam 

algum tipo de menu (indicativo de pratos fixos) (n=948), 98,9% não possuíam qualquer tipo de 

notas desencorajando a substituição de itens no menu, por opções saudáveis (Tabela 13).  

 

Tabela 13. Distribuição dos restaurantes, de acordo variáveis de caracterização do estabelecimento. 

Santos, 2011.  

Variáveis n % 

Franquia   

   Sim 134 14,2 

   Não 814 85,8 

Informação Nutricional   

   Sim 20 2,1 

   Não   928 97,9 

Há apelos para escolha de opções saudáveis?   

   Sim 33 3,1 

   Não 1037 96,9 

Há oferta de porções de menor tamanho?   

   Sim  74 6,9 

   Não 996 93,1 

Há incentivo/apelo para o consumo de porções 

maiores? 

  

   Sim 34 3,2 

   Não 1036 96,8 

Notas desencorajando a substituição de itens do 

menu ou pedidos especiais?* 

  

  Sim 10 1,1 

  Não 938 98,9 

*Relativo aos estabelecimentos que apresentaram menu (n=948). 
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 Foi analisada a disponibilidade de alimentos ofertados nos restaurantes, dentre aqueles que 

ofereciam refeições (n=521). A maioria dos restaurantes (96,4%) não ofertava arroz integral, mas 

ofertavam 56% de vegetais cozidos em seus cardápios e 93,9% ofertavam algum tipo de salada 

crua. Observou-se ainda que 82,3% dos restaurantes ofereciam opções do cardápio que possuíam 

dois ou mais opções de carboidratos (numa mesma refeição) (Figura 3).  

 

Figura 3. Distribuição dos estabelecimentos, de acordo com a disponibilidade de alimentos no 

menu. Santos, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi analisada também a disponibilidade de pratos protéicos nos diferentes estabelecimentos, 

tanto se preparados fritos em imersão, como aqueles que passaram por outro tipo de cocção 

(grelhado, cozido ou assado). Daqueles restaurantes que serviam refeições (n=521), foi possível 

observar que 64,1% ofereciam carne vermelha frita, 54,3% ofereciam aves fritas e 52% ofereciam 

pescados fritos. Os pescados foram os alimentos menos frequentes, uma vez que considerando 

outras formas de cocção além da fritura de imersão, 60,7% dos estabelecimentos não ofertavam este 

alimento (Figura 4).  
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Figura 4. Distribuição dos estabelecimentos, de acordo com a disponibilidade de preparações no 

menu. Santos, 2011.  

 

 

 

 4.2.2. Comércios 

 

 Também em relação aos comércios, primeiramente serão apresentados os resultados de todos 

os comércios identificados no município (n=672). Como observado na Tabela 10, a maior parte dos 

comércios encontra-se na região da Orla (78,2%), seguido da região Central (13,1%) e da Zona 

Noroeste (8,7%).  

 Em relação à classificação dos estabelecimentos por tipo de comércio, encontrou-se uma 

maior frequência de estabelecimentos classificados como barraca de feira livre/banca de fruta 

(28,3%), seguido de padarias (17,6%) e mercados/supermercados (16,2%) e menor ocorrência de 

casa de massas (1,5%), sacolão/quitandas (1,3%) e carrinhos (0,7%), como mostra a Tabela 14. 

 Quando analisando a distribuição por região (Tabela 14), foi possível observar que as 

barracas de feira livre/banca de fruta se mantiveram como estabelecimentos predominante nas três 

regiões. Na região Central, no entanto, as mercearias/empórios seguiram como o segundo 

estabelecimento mais frequente (18,2%). Da mesma forma, na Zona Noroeste, o segundo tipo de 
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comércio mais frequente nesta região foi o comércio varejista ou atacadista de doces (25,9%).  

 

Tabela 14. Distribuição dos comércios, de acordo com o tipo de classificação e a região do 

município. Santos, 2011.  

Tipo de Comércio Orla Centro Zona Noroeste Total 

n % n % n % n % 

Açougue, Avícolas e Peixarias 57 10,8 11 12,5 4 6,9 72 10,7 

Comércio Varejista ou Atacadista de Doces 37 7,0 12 13,6 15 25,9 64 9,5 

Barraca de Feira Livre/ Banca de Frutas 157 29,8 17 19,3 16 27,6 190 28,3 

Casas de Massas Frescas 10 1,9 - - - - 10 1,5 

Mercearias/Empórios 44 8,4 16 18,2 2 3,4 62 9,2 

Padarias 100 19,0 12 13,6 6 10,3 118 17,6 

Sacolão/Quitandas 5 1,0 2 2,3 2 3,4 9 1,3 

Mercados/Supermercados 88 16,7 11 12,5 10 17,2 109 16,2 

Lojas de Conveniência 27 5,1 6 6,8 - - 33 4,9 

Carrinhos 1 0,2 1 1,1 3 5,2 5 0,7 

Total 526 100 88 100 58 100 672 100 

 

  

 Em relação à construção da Escala Promotora da Alimentação Saudável, a média do escore 

PAS encontrada foi 10,2±17,3 (Mediana: 7, Máx.:67, Mín.: -18).  

 A distribuição espacial dos estabelecimentos classificados de acordo com a escala PAS em 

relação à distribuição da renda mensal por setor censitário do município (dados do Censo 2000), 

pode ser observada na Figura 5. Pela figura, é possível observar na região da Orla uma concentração 

de estabelecimentos mais PAS ao longo de toda a linha imediatamente ao longo do mar, de maior 

renda, segundo os dados do Censo 2000. Não possível obter a classificação da escala PAS em 22 

(3,3%) estabelecimentos, por recusa dos proprietários em fornecer as informações necessárias para 

computar o escore. 
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Figura 5. Distribuição espacial dos comércios, de acordo com a escala PAS. Santos, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A análise da relação entre a escala PAS e o tipo de comercio mostrou que, conforme a Figura 

6, a maioria dos estabelecimentos de médio/grande porte foram categorizados como sendo mais 

PAS, ou seja, mais promotores de alimentação saudável (89,9%), assim como os estabelecimentos 

classificados como barraca de feira livre/banca de fruta/sacolão/quitanda, que apresentou 55,8% dos 

estabelecimentos como mais PAS. Já os comércios classificados como lojas de conveniência e 

comércios atacadista e/ou varejista de doces apresentaram-se 100% como menos PAS e os 

estabelecimentos de pequeno porte apresentaram-se menos PAS em sua maioria (59,2%). Os 

comércios de médio/grade porte diferiram dos outros comércios de acordo com a escala PAS 

(p<0,001).  
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Figura 6. Proporção dos comércios, de acordo com a Escala PAS e o tipo de comércio. Santos, 

2011.  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 Analisando especificamente a distribuição espacial dos estabelecimentos de médio/grande 

porte, cuja maioria apresentava-se como mais PAS, e as regiões do município, a Figura 7 mostra 

que estes estabelecimentos estavam presentes em maior proporção na região com melhores 

indicadores socioeconômicos, uma vez que observou-se uma maior quantidade de setores com 

proporção acima de 66% de estabelecimentos mais PAS concentrados na região da Orla.  

 

Figura 7. Relação entre a Escala PAS e os tipos de comércio. Santos, 2011. 
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 4.3.  Dados Sócio-Econômicos do Município x Variáveis Ambientais 

 

O coeficiente de correlação de Pearson mostra a relação existente entre as variáveis de 

comércios e as variáveis socioeconômicas dos setores censitários. A Tabela 15 mostra a correlação 

significativa inversa entre a renda per capita e a disponibilidade de salgadinhos, refrigerante, 

biscoitos recheados, número de comércios por setor censitário e comércios de doces; ao mesmo 

tempo em que foi observada correlação positiva entre comércios do tipo sacolão/barraca e a renda 

per capita. A mesma correlação destas variáveis de comércio foi observada com as variáveis média 

de anos de estudo do chefe da família e a média de renda do chefe da família. Os resultados também 

mostram que quanto maior a proporção de moradores por setor censitário menor é a disponibilidade 

de hortaliças e de comércios de médio/grande porte; e maior é a disponibilidade de salgadinhos e 

biscoitos recheados. 
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Tabela 15. Análise de associação entre as características socioeconômicas dos setores censitários e as variáveis ambientais relacionadas à 

disponibilidade de alimentos. Santos, 2011. 

Variáveis Renda per 
capita (V03) 

Média do 
rendimento mensal 

do responsável 
(V06) 

Média dos anos de 
estudo do responsável 

(V10) 

Número de 
moradores por setor 
censitário (V1330) 

Pessoas residentes 
em domicílios 
improvisados 

(V1333) 

Pessoas residentes 
em domicílios 

coletivos (V1334) 

 r p r p r p r p R p R p 
Disponibilidade de frutas 0,05 0,36 0,06 0,31 0,05 0,38 -0,05 0,38 -0,08 0,19 -0,12 0,04 

Disponibilidade de hortaliças 0,04 0,48 0,04 0,43 0,04 0,50 -0,13 *0,03 -0,08 0,16 -0,06 0,31 

Disponibilidade de destilados  -0,11 0,06 -0,11 0,06 -0,08 0,18 0,03 0,56 0,01 0,83 -0,04 0,46 

Disponibilidade de salgadinho -0,15 *0,01 -0,15 *0,01 -0,14 *0,01 0,15 *0,01 -0,01 0,82 -0,04 0,45 

Disponibilidade refrigerante -0,12 *0,04 -0,12 *0,04 -0,12 *0,04 0,09 0,12 -0,04 0,46 -0,06 0,27 

Disponibilidade biscoito 

recheado 

-0,12 *0,04 -0,12 *0,04 -0,13 *0,03 0,10 0,08 -0,01 0,79 -0,04 0,47 

Número de comércios por setor 

censitário 

-0,15 *0,01 -0,15 *0,01 -0,21 *0,00 0,02 0,74 -0,06 0,33 -0,00 0,88 

Proporção de comércios tipo A 

por setor censitário 

0,06 0,28 0,07 0,24 0,04 0,52 -0,02 0,64 -0,06 0,31 -0,00 0,88 

Proporção de comércios tipo B 

por setor censitário 

0,05 0,41 0,05 0,37 0,04 0,44 -0,12 *0,04 -0,07 0,22 -0,04 0,46 

Proporção de comércios tipo C 

por setor censitário 

-0,72 0,25 -0,07 0,22 -0,05 0,39 0,04 0,52 -0,02 0,68 0,10 0,09 

Proporção de comércios tipo D 

por setor censitário 

0,13 *0,02 0,14 *0,01 0,15 *0,01 -0,10 0,99 -0,09 0,14 -0,06 0,32 

Proporção de comércios tipo E 

por setor censitário 

-0,13 *0,02 -0,13 *0,03 -0,15 *0,01 0,00 0,97 -0,03 0,55 0,05 0,38 

Score PAS 0,10 0,09 0,10 0,09 0,13 *0,03 0,03 0,53 -0,09 0,14 -0,04 0,50 

Comércios – PAS -0,07 0,24 -0,06 0,27 -0,07 0,23 -0,05 0,38 -0,07 0,25 0,03 0,54 

Comércios + PAS -0,05 0,42 -0,05 0,41 -0,02 0,71 -0,03 0,57 -0,07 0,23 0,01 0,83 

*p< 0,05 
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4.4. Dados Ecológicos – Agregação por Setor Censitário 

 

 Em relação aos dados agregados dos setores censitários (Tabela 16), os setores censitários da 

Orla possuem uma média da proporção de ensino superior maior do que os setores do Centro e da 

Zona Noroeste, enquanto que o Centro tem uma média da proporção maior do que a Zona Noroeste.  

O número de itens médio, também foi diferente entre os setores das diferentes regiões, mostrando 

que os setores da Orla possuem um número médio de itens no domicílio maior do que os setores do 

Centro e da Zona Noroeste, porém não houve diferença entre o Centro e a Zona Noroeste.  

 

Tabela 16. Variáveis sócio-econômicas, segundo a região do município. Santos, 2011.  

Variáveis Orla Centro Zona Noroeste  

 Média ± DP Média ± DP Média ± DP p 

Soma Itens
+ 

23,1 ± 1,9
a 

18,8 ± 0,7
b 

19,9 ± 0,8
b 

<0,001* 

Escolaridade da mãe
++ 

45,7 ± 19,9
a 

9,4 ± 12,4
b 

7,5 ± 5,6
c 

0,002* 

Classe A
++ 

7,7 ± 11,9  3,2 ± 5,5 5,6 ± 2,0 0,616 

Classe B
++ 

51,8 ± 17,7 34,7 ± 8,6 58,9 ± 5,5 0,089 

Classe C 
++ 

37,2 ± 18,6 69,5 ± 13,8 32,9 ± 8,3 0,109 

Classe D
++ 

3,2 ± 4,7 1,6 ± 2,7 2,6 ± 3,0 0,873 

*p<0,05 
 +Variável quantitativa (número); ++ Variável qualitativa (proporção).  
a,bletras diferentes significam valores diferentes.  

 

  

Foi analisado se houve diferença entre a disponibilidade por tipo de restaurantes presentes 

no buffer dos setores censitários e a região (Tabela 17). Observou-se que o número médio de 

estabelecimentos classificados como bar e bar com refeições na região da Orla, foi menor quando 

comparado com as duas outras regiões.  

 O número médio de lanchonetes e restaurantes auto-serviço foi maior na região Central, 

quando comparado com as duas outras regiões.   

 Já as cafeterias diferiram entre a Zona Noroeste e as outras regiões, uma vez que não foi 
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encontrada nenhuma cafeteria ao redor dos setores censitários analisados, ao contrário das 

sorveterias, que foram mais frequentes nesta região. Os restaurantes à la carte também estiveram 

menos presentes na Zona Noroeste, em comparação com a Orla e o Centro.  

 

Tabela 17. Distribuição dos tipos de restaurantes, segundo a região do município. Santos, 2011.  

Variáveis Orla Centro Zona Noroeste  

 Média±DP Média±DP Média±DP p 

Bar 8,0 ± 4,0
a 

31,3 ± 1,3
b 

15,2 ± 8,4
c 

0,005* 

Bar com refeição 6,7 ± 3,6
a 

29,0 ± 4,6
b 

1,2 ± 0,5
c 

<0,001* 

Carrinho 9,5 ± 5,8  10,0 ± 5,0 15,2 ± 8,3 0,308 

Confeitaria 1,6 ± 1,5 0,3 ± 0,6 1,2 ± 0,9 0,329 

Lanchonete 3,9 ± 4,1
a 

11,7 ± 3,8
b 

3,7 ± 1,5
c 

0,035* 

Cafeteria 4,3 ± 6,9
a 

7,3 ± 0,6
a 

0,0 ± 0,0
b 

0,005* 

Sorveteria 1,6 ± 1,1
a 

0,3 ± 0,6
a 

3,7 ± 1,3
b 

0,030* 

Quiosque 3,7 ± 3,0 2,7 ± 0,6 2,0 ± 1,4 0,537 

Restaurante Fast-Food 1,2 ± 2,4 0,3 ± 0,6 0,0 ± 0,0 0,491 

Restaurante à la Carte 9,6 ± 8,1
a 

21,0 ± 3,6
b
  2,0 ± 0,8

c 
0,004* 

Restaurante Rodízio 0,1 ± 0,2 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,886 

Restaurante Auto-Serviço 5,8 ± 3,7
a 

16,0 ± 4,6
b 

2,0± 1,1
a 

<0,001* 

* p<0,05 
a,bLetras diferentes significam valores diferentes.  

 

 

 O número de médio de restaurantes no Centro foi maior do que o número médio de 

restaurantes na Orla e na Zona Noroeste (Tabela 18).  

 Em relação à disponibilidade de arroz integral, encontrou-se que a média da proporção de 

disponibilidade foi maior no Centro, quando comparado com a Orla e a Zona Noroeste, sendo que 

esta não tinha nenhum estabelecimento ofertando arroz integral.  

 Foi encontrada diferença na oferta de carne vermelha não frita, pescados fritos, pescados não 

fritos, aves fritas e aves não fritas (Tabela 18). Observa-se que a média da proporção de carne 

vermelha não frita ofertada foi maior na Orla quando comparada à Zona Noroeste, mas não foi 

diferente da oferta no Centro. Na Zona Noroeste, por sua vez, foi encontrada maior oferta de aves 

fritas em relação ao total de pratos do que nas outras regiões do município, porém, em relação aos 
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pescados, foi encontrada uma menor média da proporção de pescados tanto fritos quanto não fritos 

nesta região.  

 Quanto à oferta de saladas cruas e cozidas, não foi encontrada diferença na oferta entre as 

regiões.  

 

Tabela 18. Características dos restaurantes, segundo a região do município. Santos, 2011.  

Variáveis Orla Centro Zona Noroeste  

 Média±DP Média±DP Média±DP p 

Número de restaurantes 56,0 ± 31,0
a 

131,0 ± 25,5
b 

46,2 ± 23,1
a 

0,043* 

Disponibilidade de arroz integral 1,3 ± 2,4
a 

2,7 ± 0,6
b 

0,0 ± 0,0
a 

0,016* 

Proporção de salada crua  51,7 ± 1,3 62,3 ± 3,0 53,9 ± 2,6 0,333 

Proporção de vegetais cozidos  22,8 ± 8,3 16,2 ± 1,1 23,7 ± 8,5 0,307 

Proporção de fontes de CHO 48,7 ± 1,4 47,9 ± 7,1 39,3 ± 0,9 0,212 

Proporção de carne vermelha frita 8,4 ± 4,7 7,4 ± 3,3 13,3 ± 8,8 0,442 

Proporção de carne vermelha não 

frita 

37,2 ± 7,3
a 

36,2 ± 2,0
 b 

25,3 ± 9,7
b 

0,050* 

Proporção de pescados fritos 2,9 ± 1,3
b 

3,1 ± 0,4
b 

0,6 ± 0,4
a 

0,006* 

Proporção de pescados não fritos 5,3 ±  4,8
a 

3,2 ± 1,2
b 

1,2 ± 0,9
b 

0,053* 

Proporção de aves fritas 5,2 ± 2,2
b 

6,7 ± 1,4
b 

12,3 ± 2,6
a 

0,004* 

Proporção de aves não fritas 14,8 ± 5,2
b 

17,3 ± 1,3
b 

7,9 ± 4,2
a 

0,039* 

* p<0,05 
a,bLetras diferentes significam valores diferentes.  

 

 

 Analisando a diferença entre os tipos de comércios nas regiões, foi possível encontrar que os 

comércios varejistas e atacadistas de doces foram mais presentes na Zona Noroeste em comparação 

com a Orla, mas não em comparação com o Centro. As mercearias/empórios foram mais frequentes 

na região Central em comparação com as outras duas regiões, enquanto que as padarias foram mais 

frequentes na Orla do que na Zona Noroeste, assim como as lojas de conveniência, como mostra a 

Tabela 19.  
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Tabela 19. Distribuição dos tipos de comércios, segundo a região do município. Santos, 2011.  

Variáveis Orla Centro Zona Noroeste  

 Média ± DP Média ± DP Média±DP p 

Açougue/Avícola/Peixaria 4,4 ± 3,2  5,3 ± 2,9 2,2 ± 1,7 0,184 

Comércio Varejista ou Atacadista 

de doces 

2,9 ± 2,3
b 

5,3 ± 1,5
 b 

8,0 ± 4,1
a 

0,019* 

Barraca de Feira Livre/Banca de 

Frutas 

11,5 ± 1,7 12,0 ± 7,8 11,5 ± 4,6 0,192 

Casa de Massas 1,0 ± 1,0 0,3 ± 0,6 0,0 ± 0,0 0,087 

Mercearias/Empórios 3,5 ± 2,2
b 

7,7 ± 4,2
a 

1,5 ± 1,0
b 

0,046* 

Padarias 8,3 ± 3,5
a 

4,0 ± 1,0
 b 

3,7 ± 2,2
b 

0,011* 

Sacolão/Quitandas 0,4 ± 0,7 1,3 ± 1,1 1,0 ± 0,8 0,122 

Mercados/Supermercados 6,6 ± 3,2 3,7 ± 2,5 6,0 ± 2,7 0,318 

Lojas de conveniência  2,2 ± 1,2
b 

1,3 ± 1,1
b 

0,0 ± 0,0
a 

0,006* 

* p<0,05 
a,bLetras diferentes significam valores diferentes.  

 

 

 Da mesma maneira que nos restaurantes, também foi realizada análise da disponibilidade de 

grupos de alimentos de interesse nos comércios. Foi encontrado que, em relação à disponibilidade 

de arroz integral, a Orla apresentou uma maior média do número de estabelecimentos ofertando este 

alimento. Ao mesmo tempo, porém, os setores censitários da Orla apresentam uma maior média do 

número de estabelecimentos ofertando refrigerantes, embutidos e destilados, como mostra a Tabela 

20.  

 Quanto à análise da disponibilidade de frutas e hortaliças (Tabela 20), encontrou-se que a 

disponibilidade de frutas na Orla foi maior do que a disponibilidade na Zona Noroeste, mas não em 

relação aos setores do Centro. Não foi encontrada diferença entre as regiões para a disponibilidade 

de hortaliças, nem em relação ao critério de qualidade destes alimentos. 
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Tabela 20. Disponibilidade de alimentos saudáveis nos comércios, segundo a região do município. 

Santos, 2011.  

Variáveis Orla Centro Zona Noroeste  

 Média ± DP Média ± DP Média±DP p 

Disponibilidade de arroz integral 5,5 ± 3,2
b 

3,3 ± 1,1
b 

2,0 ± 1,4
a 

0,033* 

Disponibilidade de fruta 3,7 ± 1,5
b 

2,9 ± 0,9
b 

1,7 ± 0,8
a 

0,030* 

Disponibilidade de hortaliças  3,1 ± 1,4 2,4 ± 0,3 2,0 ± 0,1 0,255 

Qualidade das frutas  1,0 ± 0,4 1,2 ± 0,0 1,2 ± 0,1 0,705 

Qualidade das hortaliças 0,9 ± 0,4 1,0 ± 0,1 0,8 ± 0,2 0,734 

* p<0,05 
a,bLetras diferentes significam média diferente.  
 

   

 O critério de classificação dos comércios, a escala PAS, foi analisada de três maneiras 

diferentes, pela média do valor bruto da escala, pelo número de estabelecimentos presentes no 

buffer e pela proporção de estabelecimentos mais ou menos PAS, em relação ao total de 

estabelecimentos no buffer. 

 Houve diferença entre a média da proporção de estabelecimentos menos e mais PAS na 

Zona Noroeste e na Orla. Na Zona Noroeste foi observada uma maior média da proporção de 

estabelecimentos menos PAS, enquanto que na Orla foi observada maior média da proporção de 

estabelecimentos mais PAS. A região Central não foi diferente (Tabela 21).  

  

Tabela 21. Classificação PAS dos comércios, segundo a região do município. Santos, 2011.  

Variáveis Orla Centro Zona Noroeste  

 Média ± DP Média ± DP Média±DP p 

Escore PAS 11,0 ± 4,9 7,5 ± 1,3 6,8 ± 0,4 0,097 

Número de estabelecimentos menos PAS 20,7 ± 1,0 22,3 ± 6,4 23,7 ± 1,0 0,863 

Número de estabelecimentos mais PAS 20,3 ± 1,1 19,0 ± 6,1 12,2 ± 6,0 0,268 

Proporção de comércios menos PAS 50,7 ± 1,0
b 

54,2 ± 1,2
b 

66,9 ± 3,6
a 

0,011* 

Proporção de comércios mais PAS 49,4 ± 1,0
b 

45,7 ± 1,2
b 

33,1 ± 3,6
a 

0,011* 

* p<0,05 
a,bLetras diferentes significam valores diferentes.  
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4.5. Excesso de Peso x Ambiente 

 

 Foi realizada análise de correlação entre as variáveis ambientais e o IMC/idade das crianças 

menores de 10 anos.  

 Em relação aos tipos de restaurantes presentes nos buffers dos setores censitários (Tabela 

22), foi encontrada correlação positiva entre o número de carrinhos presentes no buffer dos setores 

censitários e a média de IMC/idade de crianças maiores de 6 anos (r = 0,385; p<0,05). O mesmo foi 

encontrado em relação às sorveterias, com um número maior destes estabelecimentos no buffer 

resultando em maior IMC/idade entre as crianças mais velhas (r = 0,363; p<0,05). Não foi 

encontrada correlação entre o tipo de estabelecimento e o IMC/idade de crianças menores de 6 anos.    

 

Tabela 22. Correlação entre o IMC/idade de crianças menores e maiores de 6 anos e os tipos de 

restaurantes. Santos, 2011.  

Variáveis Crianças < de 6 anos Crianças  ≥ a 6 anos Crianças < de 10 anos 

 r p r p r p 

Bar 0,236 0,165 0,079 0,652 0,188 0,273 

Bar com refeições 0,182 0,288 0,062 0,725 0,163 0,343 

Carrinho -0,064 0,709 0,395 0,019* 0,275 0,105 

Confeitaria -0,095 0,583 0,221 0,201 -0,019 0,910 

Lanchonete 0,230 0,178 0,158 0,366 0,210 0,218 

Cafeteria -0,028 0,870 0,118 0,501 0,041 0,810 

Sorveteria -0,110 0,519 0,363 0,032* 0,183 0,285 

Quiosque -0,198 0,247 0,138 0,428 -0,029 0,867 

Restaurante Fast-Food -0,021 0,902 -0,016 0,926 0,004 0,982 

Restaurante à la Carte 0,155 0,366 0,009 0,957 0,001 0,996 

Restaurante Rodízio 0,089 0,604 -0,204 0,240 -0,220 0,198 

Restaurante Auto-Serviço 0,084 0,627 -0,190 0,274 0,078 0,651 

* p < 0,05 

 

 

 Analisando a correlação entre a disponibilidade de determinados tipos de alimentos no 
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restaurante e o IMC/idade de crianças (Tabela 23), observou-se correlação positiva entre a 

proporção de aves fritas ofertadas e o IMC/idade de crianças menores de 10 anos, mas ao analisar 

os dados separados pelas faixas etárias, esta correlação só foi encontrada entre as crianças menores 

de 6 anos (r = 0,381; p<0,05). Entre as crianças mais novas foi encontrada também correlação 

negativa entre a disponibilidade de pescados não fritos e o IMC/idade (r = -0,340; p<0,05).  

 

Tabela 23. Correlação entre o IMC/idade de crianças menores e maiores de 6 anos e a 

disponibilidade de determinados tipos de alimentos nos restaurantes. Santos, 2011.  

Variáveis Crianças < de 6 anos Crianças  ≥ a 6 anos Crianças < de 10 anos 

 r p r p  r p 

Número de restaurantes 0,109 0,527 0,210 0,227 0,146 0,396 

Disponibilidade de arroz integral -0,028 0,872 0,081 0,642 0,035 0,838 

Proporção de saladas cruas 0,143 0,407 0,126 0,471 0,115 0,504 

Proporção de vegetais cozidos -0,076 0,658 -0,002 0,990 -0,042 0,806 

Proporção de alimentos fontes de 

CHO 

0,158 0,357 0,176 0,313 0,265 0,118 

Proporção de carne vermelha frita 0,206 0,227 -0,163 0,349 0,263 0,121 

Proporção de carne vermelha não crua 0,215 0,208 -0,123 0,482 0,070 0,686 

Proporção de pescados fritos -0,073 0,671 -0,080 0,650 -0,147 0,391 

Proporção de pescados não fritos -0,340 0,043* -0,042 0,812 -0,283 0,094 

Proporção de aves fritas 0,391 0,018* 0,108 0,536 0,445 0,007* 

Proporção de aves não fritas 0,065 0,706 -0,057 0,746 -0,220 0,897 

* p<0,05 

 

 Em relação aos tipos de comércios presentes nos buffers dos setores censitários (Tabela 24), 

foi encontrada correlação positiva entre o número de barracas de feira livre/banca de frutas 

presentes no buffer dos setores censitários e a média do IMC/idade de crianças menores de 10 anos 

(r = -0,343; p<0,05), mas ao analisar os dados separados pelas faixas etárias, esta correlação só foi 

encontrada entre as crianças menores de 6 anos (r = -0,404; p<0,05).  

 Não foi encontrada correlação entre nenhum outro tipo de comércio e o IMC/idade de 

crianças maiores de 6 anos.    
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Tabela 24. Correlação entre o IMC/idade de crianças menores e maiores de 6 anos e os tipos de 

comércios. Santos, 2011.  

Variáveis Crianças < de 6 anos Crianças  ≥ a 6 anos Crianças < de 10 anos 

 r p r p  r p 

Açougue/Avícola/Peixaria 0,026 0,881 0,067 0,704 -0,023 0,894 

Comércio Varejista ou Atacadista de 

Doces 

0,138 0,423 0,157 0,366 -0,097 0,572 

Banca de Fruta/Barraca de Feira 

Livre 

-0,404 0,015* 0,204 0,240 -0,343 0,041* 

Casa de Massas 0,094 0,587 0,074 0,671 0,105 0,543 

Mercearia/Empórios 0,045 0,792 -0,010 0,956 0,010 0,956 

Padarias -0,060 0,726 -0,003 0,987 -0,125 0,467 

Sacolão/Quitandas 0,011 0,950 0,030 0,862 0,020 0,909 

Mercados/Supermercados 0,022 0,900 0,022 0,898 -0,075 0,664 

Lojas de Conveniência -0,092 0,595 0,068 0,698 0,005 0,977 

 p<0,05 

 

 Analisando a correlação entre a disponibilidade de determinados tipos de alimentos 

ofertados nos comércios e o IMC/idade de crianças, não foi possível observar nenhuma correlação 

em ambas as faixas etárias. Da mesma forma, não foi encontrada correlação entre o IMC/idade de 

crianças menores ou maiores de 6 anos e a disponibilidade ou qualidade de FLV nos comércios 

presentes nos setores censitários (Tabela 25).  

 

Tabela 25. Correlação entre o IMC/idade de crianças menores e maiores de 6 anos e a 

disponibilidade de alimentos saudáveis presentes nos comércios. Santos, 2011.  

Variáveis Crianças < de 6 anos Crianças  ≥ a 6 anos Crianças < de 10 anos 

 r p R p  r p 

Disponibilidade de arroz integral 0,025 0,885 -0,138 0,429 -0,095 0,581 

Disponibilidade de frutas -0,057 0,739 0,003 0,985 -0,027 0,878 

Disponibilidade de hortaliças 0,029 0,865 0,018 0,917 0,041 0,812 

Média da qualidade de frutas -0,138 0,423 -0,017 0,924 -0,131 0,445 

Média da qualidade de hortaliças -0,120 0,487 -0,087 0,620 -0,163 0,332 
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 Em relação à análise de correlação entre a classificação PAS dos comércios e o z-escore do 

IMC/idade das crianças, foi possível observar correlação negativa entre o número de comércios 

mais PAS presentes no buffer ao redor dos setores censitários e o IMC/idade de crianças menores de 

10 anos (r = -0,340; p<0,05), Porém, esta associação só foi observada nas crianças menores de 6 

anos (r = -0,328; p<0,05), como mostra a Tabela 26.  

 

Tabela 26. Correlação entre o IMC/idade de crianças menores e maiores de 6 anos e a escala PAS. 

Santos, 2011.  

Variáveis Crianças < de 6 anos Crianças  ≥ a 6 anos Crianças < de 10 anos 

 r p r p  r p 

Média do escore PAS -0,055 0,749 -0,054 0,758 -0,095 0,580 

Número de comércios menos PAS -0,156 0,363 0,113 0,519 -0,055 0,338 

Número de comércio mais PAS -0,328 0,051* -0,077 0,660 -0,340 0,043* 

Proporção de comércios menos PAS 0,126 0,462 0,005 0,979 0,184 0,282 

Proporção de comércios mais PAS -0,126 0,462 -0,005 0,979 -0,184 0,282 

*coeficiente de correlação de Pearson; p<0,05 
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5. Discussão 

 

 

 5.1. Componente Domiciliar 

 

 O presente estudo destaca a importância do excesso de peso entre as crianças menores de 10 

anos em uma área urbana do Brasil como um problema de Saúde Pública e indica a necessidade de 

avaliar o impacto do excesso de peso na infância de maneira a contribuir para a diminuição da 

morbidade por esta condição na vida adulta.  

  A prevalência de excesso de peso encontrada em ambas as faixas etárias da população 

estudada foi maior do que a encontrada em diversos outros estudos realizados no Brasil. Os últimos 

dados nacionais mostraram prevalência de 7% em crianças menores de 5 anos, variando de 6% na 

região Norte a 9% na região Sul (Ministério da Saúde, 2006). Um estudo no município de Santos, 

com crianças de 7 a 10 anos de idade matriculadas em escolas públicas, encontrou prevalência de 

sobrepeso de 33,7%, considerada pelos autores como estando acima da média nacional e latino-

americana (Costa et al, 2006). No presente estudo, não foi encontrada diferença significativa na 

prevalência das faixas etárias, mas os dados indicam que a prevalência de excesso de peso 

observada entre as crianças menores de 6 anos corresponde a valores muito altos.  

O valor elevado de prevalência encontrado no presente estudo em comparação com outros 

estudos realizados com a mesma faixa etária pode ser, em parte, decorrente da dificuldade de 

padronização do método de avaliação antropométrica, levando à utilização de diferentes tipos de 

classificação do estado nutricional em crianças. No presente estudo, optou-se pela utilização do 

IMC por idade, por se tratar de um método recomendado pela Organização Mundial da Saúde, 

devido à possibilidade de estimativa da obesidade em nível populacional.  
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 Os dados de prevalência encontrados no presente estudo foram ainda maiores do que aquela 

encontrada em países desenvolvidos, onde já se tem conhecimento de alta prevalência de excesso de 

peso e a obesidade entre crianças e adultos. Nos Estados Unidos, a prevalência de excesso de peso 

em crianças menores de 11 anos é de 31,7%, de acordo com os dados do estudo nacional mais 

recente (Ogden et al, 2006). Na Alemanha, um estudo realizado com crianças de 6 a 9 anos, 

encontrou excesso de peso em 20,4% (Nagel et al, 2009) e na Austrália, um estudo realizado com 

crianças de 4 a 12 anos encontrou prevalência de 26,9% (Sanigorsky et al, 2007). Dados da 

Organização Mundial de Saúde apontam que entre as crianças menores de 6 anos, a média mundial 

da prevalência de excesso de peso é de 6,7%, com esperado aumento para 9,1% em 2020 (Onis et 

al, 2010). Semelhante ao presente estudo, na Argentina, também um país em desenvolvimento, 

Hirschler et al (2009) encontraram alarmante prevalência de excesso de peso de 34,6% ao avaliar 

crianças com idade entre 5 e 13 anos. Estes dados indicam que o estilo de vida da população nos 

países em desenvolvimento pode estar se assemelhando àquele dos países desenvolvidos no que diz 

respeito a hábitos menos saudáveis, como a inatividade física ou o consumo de alimentos com alta 

densidade energética.  

 No presente estudo, o excesso de peso esteve associado com a condição sócio-econômica 

das crianças de ambas as faixas etárias. Entre as crianças mais novas, a prática de atividade física 

também esteve associada ao excesso de peso, ajustadas pela idade da mãe. Já entre as crianças mais 

velhas, as outras variáveis do estudo não foram significativas, sendo o consumo energético utilizado 

apenas como variável de ajuste no modelo final.  

 Apesar de diversos estudos mostrarem que há uma forte associação entre o estado 

nutricional das mães e a presença de excesso de peso em crianças (Manios et al, 2007; Maddah & 

Nikooyeh, 2009), resultando num aumento de 70% de chance de ser obeso também na vida adulta 

(Hirschler, 2009), no presente estudo não foi possível encontrar esta associação. 

 Em relação ao consumo alimentar, apesar de ter sido observado que entre as crianças mais 

novas houve maior consumo de calorias em relação à recomendação, não foi possível observar 
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associação entre o excesso de peso e o consumo alimentar nestas crianças. Da mesma forma, Jouret 

et al (2009) também não encontraram associação entre o consumo de energia e macronutrientes e o 

excesso de peso ao estudar crianças menores de 5 anos na França. Uma vez que a relação entre o 

consumo de energia e macronutrientes e o acúmulo de adiposidade se desenvolve ao longo dos 

anos, na faixa etária de crianças menores de 6 anos, as crianças podem ser jovens demais para se 

observar tal efeito (Atkins & Davies, 2000).    

 Quanto à frequência de consumo de alimentos saudáveis e não saudáveis, não foi possível 

observar associação com excesso de peso em nenhum das faixas etárias estudadas, como encontrado 

por Hirschler et al (2009). Esta falta de associação pode ser decorrente da construção da variável, 

que levou em consideração o consumo de apenas alguns grupos de alimentos de interesse, ou 

mesmo por um sub-relato do consumo de alimentos não saudáveis (Scagliusi et al, 2008) ou 

superestimação de consumo de alimentos saudáveis pelas mães das crianças, o que pode ter 

influenciado ou mascarado a ocorrência de associação com o excesso de peso. 

 Em relação à prática de atividade física, diversos estudos apontam uma associação positiva 

entre o excesso de peso e o tempo assistindo televisão (Jouret et al, 2007; Davidson & Lawson, 

2006; Sasaki et al, 2010), uma vez que crianças que assistem mais de 1 hora de televisão por dia 

tendem a participar menos em atividades esportivas, e, portanto, são mais sedentárias do que as 

crianças que assistem menos televisão (Jouret et al, 2009). Porém, no presente estudo, a análise 

dessa variável mostrou que as crianças que passavam mais tempo em frente à televisão ou no 

computador apresentavam uma chance significativamente menor de ter excesso de peso. A partir 

das análises das outras variáveis chegou-se a hipótese de que estas variáveis poderiam estar 

causando confusão para as análises, por estarem refletindo mais a condição sócio-econômica das 

crianças, uma vez que crianças com maior poder aquisitivo tendem a passar mais tempo realizando 

atividades sedentárias, como assistindo televisão ou jogando videogame/computador, do que 

crianças de menor poder aquisitivo (Nagel et al, 2009). Desta forma, decidiu-se trabalhar com a 

variável tipo de transporte utilizado para locomoção como medida da atividade física das crianças. 
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A análise múltipla mostrou que, nas crianças mais novas, não ir a pé ou de bicicleta para a 

instituição de ensino aumentou a chance de ter excesso de peso (OR: 2,032; p<0,05). Entre as 

crianças mais velhas, nenhuma das variáveis de atividade física utilizadas no presente estudo foi 

significativa, indicando que, nesta faixa etária, outros métodos para a mensuração da atividade 

física são necessários, como o uso de pedômetros para o cálculo da quantidade de METS/hora 

realizados pelas crianças, para examinar o real impacto da inatividade física no excesso de peso.  

 A literatura tem mostrado atualmente que características do ambiente físico de uma cidade 

podem ajudar a estimular a prática de atividade física (Davison & Lawson, 2006; Burdette & 

Whitaker, 2004; Timperio et al, 2004) e estão relacionadas ao estado nutricional de crianças e 

adultos (Giles-Corti et al, 2002). Como visto anteriormente, o município de Santos é beneficiado 

neste sentido, uma vez que tem característica geográfica plana, que facilita a locomoção a pé ou de 

bicicleta, além da presença de ciclovias espalhadas pelo município, o que estimula o uso deste meio 

de transporte pelas famílias. No presente estudo, foi possível observar, indo de acordo com o 

proposto por Jacoby et al (2003), que a incorporação da atividade física em atividades diárias, como 

ir para a escola a pé ou de bicicleta, já mostra ter um efeito protetor no desenvolvimento do excesso 

de peso em crianças. Um estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que 25% das crianças 

menores de 10 anos utilizam meio de transporte mais sustentável (a pé ou de bicicleta) para ir à 

escola, e que a satisfação dos pais com a condição do bairro, em relação à estrutura (número de 

calçadas, faixa de pedestres, ciclovias) e a segurança, associou-se positivamente com o uso destes 

meios de locomoção (Hume et al, 2009). No entanto, como visto anteriormente, esta associação só 

foi observada entre as crianças mais novas, mostrando que, entre as crianças mais velhas, outros 

fatores estão interferindo na observação desta associação.  

 No presente estudo foi possível observar também associação entre a condição sócio-

econômica das crianças e o excesso de peso, em ambas as faixas etárias analisadas, medidas por 

meio de dois marcadores sócio-econômicos diferentes. Uma vez que a escolaridade da mãe não foi 

significativa entre as crianças mais novas, foi utilizado o escore de classificação da ABEP. Nagel et 
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al (2009) e Júlíusson et al (2010) também encontraram que a escolaridade da mãe como um 

marcador de condição sócio-econômica foi um fator importante para o excesso de peso em crianças. 

Os dados encontrados mostraram que crianças que possuem uma condição sócio-econômica menos 

favorecida têm maior chance de ter excesso de peso quando comparado à crianças de melhor 

condição sócio-econômica. Este quadro apresenta-se diferente do que tem sido encontrado em 

outros estudos no Brasil. No Rio Grande do Sul, Drachler et al (2003) encontraram que, em 

crianças menores de 5 anos (n=2660), a prevalência de excesso de peso foi maior em crianças com 

melhores condições sócio-econômicas. Da mesma maneira, Guimarães et al (2006) também 

encontraram em crianças com idade entre 6 e 11 anos (n=351) uma maior prevalência de excesso de 

peso em escolares com renda familiar per capita superior a três salários mínimos e com alto nível de 

escolaridade. Porém, indo de acordo com o presente estudo, nos dados nacionais publicados na 

Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, encontrou-se que conforme aumentam os anos de 

estudo, menor a tendência de aumento da exposição à obesidade (Ministério da Saúde, 2006). A 

associação encontrada no presente estudo segue também a mesma direção de estudos realizados em 

países desenvolvidos, que mostram uma relação inversa entre o excesso de peso e a condição sócio-

econômica (Morland & Evenson, 2009; Nagel et al, 2009; Cummins et al, 2005; Zenk et al, 2005). 

Dentre as características que determinam a condição sócio-econômica, encontram-se a riqueza 

material, o ambiente local (área onde o indivíduo mora), o nível educacional, o nível de 

conhecimento e o estresse (Sanigorsky et al, 2007).   

 A falta de associação com as demais variáveis pode ser explicado pelo estudo de Gray et al 

(2007) que, ao analisar mães e crianças nos Estados Unidos, concluíram que as características da 

família tem uma habilidade limitada em predizer o excesso de peso em crianças entre 2 e 8 anos, 

com exceção das características sócio-econômicas.  

 Uma vez que a análise do componente domiciliar mostrou que a condição sócio-econômica 

de crianças está intimamente ligada com o excesso de peso em ambas as faixas etárias analisadas, a 

diferenciação da disponibilidade, qualidade e variedade de alimentos dependendo da condição 
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sócio-econômica da região, poderia ser um fator determinante do acesso à alimentação saudável ou 

não saudável pelas crianças, e, consequentemente, seu estado nutricional. 

 

 

  5.2. Componente Ambiental 

  

  Por meio da análise ecológica dos dados sócio-econômicos foi possível observar que os 

setores censitários da Orla possuem uma média da proporção de ensino superior maior do que os 

setores do Centro e da Zona Noroeste, enquanto que o Centro tem uma média da proporção maior 

do que a Zona Noroeste O número de itens médio, outra variável utilizada na PNDS (Ministério da 

Saúde, 2006) como indicador sócio-econômico, também foi diferente entre os setores das diferentes 

regiões, mostrando que os setores da Orla possuem um número médio de itens no domicílio maior 

do que os setores do Centro e da Zona Noroeste, porém não houve diferença entre o Centro e a 

Zona Noroeste. Estes resultados indicam que existe uma diferença sócio-econômica entre as regiões 

do município, com a Orla representando a região de melhor condição sócio-econômica, seguindo do 

Centro e a Zona Noroeste apresentando a pior condição.  

  Os mapas temáticos gerados, descrevendo a distribuição dos estabelecimentos pelo 

município de Santos, mostram que a exposição que a população local tem à quantidade de 

estabelecimentos existentes é diferente. Na Zona Noroeste, por exemplo, é possível observar uma 

menor quantidade de estabelecimentos disponíveis à população e estes estabelecimentos são, em 

sua maioria, menos promotores de uma alimentação saudável. Tem-se observado na literatura que a 

presença dos chamados 'desertos alimentares', isto é, regiões onde o acesso a estabelecimentos é 

limitado, principalmente àqueles ofertando opções mais saudáveis, está intimamente ligada com a 

condição sócio-econômica da região. Locais mais vulneráveis economicamente estão muito mais 

suscetíveis a terem desertos alimentares, uma vez que estabelecimentos maiores, que normalmente 

oferecem melhores opções de alimentos, não se sentem interessados em comercializar alimentos 
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nestas áreas, procurando locais onde a população possui melhor renda (Larsen & Gilliland, 2008).  

  Esta diferenciação no acesso a estabelecimentos mais saudáveis se torna uma barreira física 

à alimentação, muitas vezes intransponível para muitos indivíduos, que acabam dependendo de 

estabelecimentos menores que não comercializam uma grande variedade de produtos. Estes 

indivíduos geralmente não têm outra opção a não ser fazer uso destes estabelecimentos, uma vez 

que apresentam menor mobilidade para realizar compras em outros locais, por não terem carro 

próprio, ou mesmo por não terem condições de escolher uma região mais beneficiada para morar 

(Apparicio et al, 2007).  

 

 

 5.2.1. Restaurantes 
 

 

 Dentre a diversa gama de restaurantes encontrados no município de Santos, foi possível 

observar que a maioria de estabelecimentos foi classificada como bares. Estes estabelecimentos são 

caracterizados por oferecerem como produto principal, bebidas alcoólicas durante todo o dia, muitas 

vezes sendo o único item ofertado. Por meio da observação durante a coleta de dados, pode-se notar 

que quando estes estabelecimentos ofertam algum tipo de alimento, normalmente são petiscos de 

balcão, isto é, alimentos ricos em gordura como filé a parmegiana, frango à passarinho, salsicha, 

ovos, etc. Muitas vezes, estes alimentos não são preparados no mesmo dia, além de não serem 

mantidos aquecidos de maneira correta para o consumo. Portanto, a presença excessiva destes 

estabelecimentos é um agravante, justamente por não ofertarem alimentos de boa qualidade tanto 

nutricional, quanto sanitária. Foi possível observar também que estes estabelecimentos foram mais 

comuns na região Central, o que pode ser devido à presença do Porto de Santos na região. Buscando 

contemplar os usuários trabalhadores do Porto, estes estabelecimentos acabam se concentrando na 

região, e comercializando alimentos de baixo custo e baixa qualidade nutricional.   

 Os resultados agregados mostraram que a característica sócio-econômica da região foi em 
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parte determinante da disponibilidade de restaurantes, uma vez que a Zona Noroeste foi a menos 

favorecida em relação à presença de restaurantes mais saudáveis, não apresentando, por exemplo, 

nenhuma opção de restaurantes à la carte (com serviço completo), que, como visto, propiciam um 

ambiente favorável e contribuem para a diminuição do IMC (Zick et al, 2009). No entanto, apesar 

de apresentar condição sócio-econômica inferior quando comparado à Orla, a região Central 

apresentou uma média maior do número de restaurantes à la carte do que as outras regiões. Esta 

situação pode ser explicada pelo fato de que na região Central concentram-se diversos tipos de 

empresas, escritórios, bem como a sede da administração do município, o que concentra uma 

grande quantidade de trabalhadores, que moram em diferentes regiões do município, mas que se 

alimentam na região durante o dia. Desta maneira, acredita-se que a presença destes 

estabelecimentos mais saudáveis na região do Centro esteja mais ligado à outro componente do 

ambiente nutricional proposto por Glanz et al (2005), o ambiente de trabalho, isto é, a oferta destes 

estabelecimentos está voltada muito mais para os indivíduos que trabalham nesta região do que 

propriamente os moradores desta área.   

 Em relação às características físicas dos restaurantes, foi possível observar que 15,2% dos 

estabelecimentos eram pontos móveis de venda de alimentos, denominados no presente estudo de 

carrinhos. A presença desta quantidade de carrinhos pode ser considerada baixa quando comparada 

com outros locais, como por exemplo, Nova Iorque, onde 40% dos estabelecimentos são 

classificados como móveis. No entanto, tendo sido observado que muitas vezes estes alimentos são 

preparados ou armazenados sem uma condição sanitária ideal, devido ao manuseio incorreto dos 

alimentos (Burt et al, 2003), pode-se considerar uma alta proporção destes estabelecimentos no 

município de Santos.   

 Analisando a correlação entre o ambiente nutricional da comunidade, medido pelo tipo e o 

número dos diferentes estabelecimentos do município de Santos, e o ambiente nutricional do 

consumidor, por meio da análise dos diferentes tipos de alimentos encontrados nos 

estabelecimentos, com o IMC de crianças menores de 10 anos, agregados em nível do setor 
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censitário, foram encontrados resultados interessantes, que vão de acordo com os dados presentes 

na literatura sobre o ambiente.  

 Os resultados mostraram que, quanto maior o número de carrinhos existentes numa área de 

500m ao redor do setor censitário, maior o IMC/idade do setor, porém, este resultado só foi 

encontrado em relação ao IMC/idade de crianças maiores de 6 anos. Como visto anteriormente, 

carrinhos são aqueles estabelecimentos caracterizados por serem móveis e, muitas vezes, informais, 

como carrinhos de churros, sanduíches, sorvete, entre outros. Tester et al (2010), estudando a 

presença destes estabelecimentos ao redor de escolas nos Estados Unidos e o tipo de alimento 

comercializado, encontraram que a maior parte dos estabelecimentos comercializavam alimentos 

com alta densidade energética e que estes alimentos tinham um menor preço quando comparado a 

outros alimentos menos saudáveis. No entanto, não foram encontrados estudos na literatura que 

tivessem estudado a relação entre a presença destes estabelecimentos no local onde a criança mora e 

o IMC, para comparação com os dados encontrados no presente estudo. Supõe-se, desta forma, uma 

vez que apenas 17,4% dos carrinhos comercializam alimentos mais saudáveis (bebidas naturais), a 

alta exposição aos alimentos ricos em gordura e energia presentes nestes pode estar refletindo no 

IMC/idade.  

 Da mesma forma, não foram encontrados estudos analisando a presença específica de 

sorveterias e o IMC, mas esta relação pode ser devido ao fato de que, como mostra um estudo 

realizado na Austrália, crianças, especialmente as mais velhas, consomem 41% das calorias diárias 

com alimentos chamados de “extras” pelos autores, isto é, alimentos com alta densidade energética 

e poucos nutrientes que naturalmente não deveriam fazer parte da dieta das crianças, dentre os quais 

encontram-se sorvete, refrigerante, margarina e açúcar refinado (Rangan et al, 2008). Inclusive, 

alguns autores classificam as sorveterias como restaurantes fast-food, por justamente 

comercializarem alimentos com baixo conteúdo nutricional (Zick et al, 2009).   

 Apesar de evidências relacionando a presença de restaurantes à la carte/serviço completo e 

menor IMC (Zick et al, 2009; Metha & Chang, 2008), não foi possível encontrar associação no 
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presente estudo, assim como no estudo realizado por Jeffrey et al (2006). Da mesma maneira, não 

foi encontrada associação entre o número total de restaurantes no buffer do setor censitário e o 

IMC/idade. Galvez et al (2009), num estudo realizado em Nova York também não encontrou 

associação entre o número de restaurantes presentes ao redor dos “census blocks” (unidade 

administrativa) e o percentil de IMC de crianças entre 6 e 8 anos de idade. 

 Ao observar a presença de estabelecimentos do tipo franquia nacional ou internacional, para 

a totalidade de habitantes do município de Santos, com cerca de 400.000 habitantes, o percentual 

encontrado pode ser considerado elevado. Este tipo de análise, sobre a origem do estabelecimento, 

se torna importante no momento em que, ao se planejar intervenções para a promoção de 

alimentação saudável nos estabelecimentos, nas franquias este processo pode ser mais burocrático, 

uma vem que deve passar por diversos níveis diferentes de liderança, o que muitas vezes pode 

dificultar a implantação destas intervenções. 

 Em relação à informação nutricional presente nos restaurantes, foram poucos os 

estabelecimentos que ofertaram qualquer tipo de informação nutricional (2,1%), sendo esta 

considerada qualquer informação sobre o conteúdo de gorduras, calorias, fibras, vitaminas e 

minerais presentes nos alimentos comercializados. Esta informação vai de acordo com o encontrado 

pelo estudo NEMS em restaurantes, em que apenas 3,5% dos restaurantes do tipo serviço completo 

(à la carte) possuíam informação nutricional (Saelens et al, 2007). Dentre os estabelecimentos que 

fornecem informação nutricional, as cadeias/franquias de restaurantes são os que geralmente mais 

fornecem informações, de acordo com estudo realizado por Wootan e Osborn (2006), que, 

analisando a presença de informação nutricional em cadeias de restaurantes nos Estados Unidos 

encontraram informações nutricionais disponíveis em 54% dos restaurantes. Porém, em 86% destes 

estabelecimentos a informação só encontrava-se disponível na internet, como também encontrado 

no presente estudo. A falta de informação nutricional sobre o alimento a ser consumido no local de 

compra dificulta a estimativa do conteúdo energético pelo indivíduo, que passa a não ter controle 

sobre aquilo que está consumindo, dificultando também a escolha de opções mais saudáveis para 
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sua saúde (Wootan & Osborn, 2006).  

 Quanto à presença de itens facilitadores da alimentação saudável, foi observada uma 

pequena parcela de estabelecimentos (3,1%) que possuíam algum tipo de apelo/chamariz para 

incentivar o consumo de opções mais saudáveis ofertadas no estabelecimento, como alimentos 

integrais, ricos em fibras, livres de gordura trans, sem colesterol, sem adição de açúcar, sem 

conservantes, orgânicos, sem adição de sal, entre outros. Este resultado pode ser devido 

propriamente do fato de que muitos dos estabelecimentos não ofertavam nenhuma das opções 

citadas acima, para que fosse possível fazer qualquer tipo de apelo/chamariz para o consumo destes 

pelos indivíduos. Desta maneira, seria preciso primeiramente realizar medidas que incentivem os 

proprietários a ofertar alimentos mais saudáveis, para que em seguida possa-se pensar em trabalhar 

com estes apelos. No estudo NEMS em restaurantes, Saelens et al (2007) encontrou que era de 3 a 4 

vezes maior a chance de encontrar estabelecimentos encorajando o consumo de opções não-

saudáveis do que encorajando o consumo das opções mais saudáveis.  

 Ainda em relação aos facilitadores para uma alimentação saudável, a maior parte dos 

restaurantes (93,1%) não oferecia aos clientes a opção de reduzir o tamanho das porções oferecidas, 

e quando o faziam, o preço da meia porção era maior, desproporcionalmente, quando comparado ao 

preço da porção inteira. Este dado indica uma redução da oportunidade de escolha do cliente, que 

muitas vezes não tem a opção de escolher uma porção menor em relação àquela que está sendo 

fornecida pelo estabelecimento, ou, caso tenha esta opção, se vê obrigado a pagar mais caro pela ½ 

porção. Sem esta opção, o indivíduo poderia acabar consumindo além daquilo que desejava à 

princípio, o que poderia contribuir para o aumento do consumo energético.  

 Em relação à presença de barreiras para uma alimentação saudável, foram encontrados que 

em 3,2% dos estabelecimentos existia algum tipo de incentivo para o consumo de porções maiores. 

No entanto, este tipo de incentivo é, normalmente, observado em restaurantes do tipo fast-food. 

Como no presente estudo foi encontrada uma pequena parcela destes estabelecimentos, apenas 

2,2%, este dado indica que já existem outros tipos de restaurantes que estão utilizando esta 



97 

 

estratégia para incentivar o maior consumo pelos clientes e garantir maior lucro.  

 Foi observado também que 82,3% dos restaurantes que serviam refeições (n=521) tinham 

opções em seu cardápio que forneciam duas ou mais opções de carboidrato numa mesma 

composição. Decidiu-se pela coleta e análise desta variável, uma vez que o referencial teórico que 

norteia os estudos deste grupo (proposto por McCullough & Willett, 2006) propõe que uma 

alimentação saudável deve ter início com o controle maior dos carboidratos, uma vez que o 

consumo deste nutriente em excesso, desde os primeiros anos de vida, é o principal responsável 

pelo surgimento de condições crônicas de saúde, como o diabetes mellitus (Hodge et al, 2004). Os 

dados encontrados apontam então que o ambiente parece estar incentivando um maior consumo 

deste nutriente, pela contribuição excessiva de carboidratos na composição das opções ofertadas. 

Uma vez que apenas 4,6% dos restaurantes ofertavam arroz integral, supõe-se que os carboidratos 

ofertados eram primariamente de maior índice glicêmico, como arroz branco, batata, beterraba, 

entre outros.  

 Os resultados mostraram que a grande maioria (93,9%) dos restaurantes que forneciam 

refeições (n=521), ofertavam algum tipo de salada crua. Avaliando esta variável apenas 

quantitativamente, este seria um valor importante, indicando grande disponibilidade de hortaliças 

no município. No entanto, ao analisar esta variável qualitativamente, por meio do que foi observado 

durante a coleta de dados, é possível afirmar que muitas vezes as opções de saladas cruas ofertadas 

pelos estabelecimentos se restringiam apenas a algumas rodelas de tomate ou cebola, por exemplo, 

indicando uma pequena variedade de oferta destes alimentos. Esta baixa variedade entre as 

hortaliças disponíveis para consumo pode fazer com que os indivíduos não tenham interesse em 

consumir estes alimentos. Caldwell et al (2009), encontraram que a percepção dos indivíduos em 

relação ao acesso e a variedade de frutas e hortaliças está associada a um maior consumo destes 

alimentos.  

 Em relação à oferta de frutas, legumes e verduras nas regiões do município, não foi 

encontrada diferença entre a média da proporção de saladas cruas, vegetais cozidos ou de opções 
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com duas ou mais fontes de carboidratos nos restaurantes das três regiões. Já a média do número de 

estabelecimentos ofertando arroz integral na região Central foi maior do que a média encontrada na 

Orla e na Zona Noroeste, sendo que esta região apresenta-se mais uma vez em desvantagem em 

relação à oferta de alimentos saudáveis, uma vez que não foi observada a presença de nenhum 

estabelecimento ofertando arroz integral nesta região. No que diz respeito ao Centro, o maior 

número de estabelecimentos ofertando arroz integral não se relaciona com a maior disponibilidade 

deste alimento na região, e sim, como já dito anteriormente, com o fato de que nesta região 

concentram-se muitos trabalhadores que se alimentam nesta região, mas que não moram na mesma, 

o que acaba refletindo na maior disponibilidade de alimentos saudáveis.   

 Os dados da oferta de alimentos nos estabelecimentos mostraram que houve grande oferta de 

alimentos fritos nos restaurantes. A fritura de imersão como técnica culinária foi ofertada em mais 

de 50% dos estabelecimentos, para os três tipos de alimentos fontes de proteína analisados (carne 

vermelha, aves e pescados). Em relação aos pescados, pode-se observar que a oferta foi baixa, uma 

vez que não passou de 48% dos estabelecimentos investigados, independente do tipo de técnica 

culinária utilizada. Tratando-se de uma cidade beira-mar, esperar-se-ia que a oferta de pescados nos 

estabelecimentos do município fosse maior.  

 Observando a diferença da oferta das diferentes preparações entre as regiões do município, 

foi possível observar que a média da proporção de aves fritas na Zona Noroeste foi maior do que 

nas outras regiões do município, enquanto que a Orla apresentou média da proporção de carne 

vermelha não frita maior do que as outras regiões. Estes dados indicam novamente que a Zona 

Noroeste encontra-se mais exposta a preparações menos saudáveis ofertadas pelos restaurantes. Em 

relação aos pescados, esta região também apresentou menor média da proporção da oferta, não 

importando o tipo de preparação culinária. Este dado poderia indicar uma menor disponibilidade de 

pescados nesta região, independente do tipo de técnica culinária utilizada.  

 Analisando a correlação entre a oferta de determinados alimentos nos restaurantes dos 

setores censitários e o IMC/idade, os dados encontrados só foram significativos levando em 
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consideração o IMC/idade de crianças menores de 6 anos. Portanto, encontrou-se que, quanto maior 

a proporção de aves fritas ofertadas no setor censitário, maior o IMC/idade do mesmo setor, ao 

mesmo tempo em que, quanto maior a proporção de pescados não-fritos nos restaurantes, menor o 

IMC/idade. Mais do que a análise específica do alimento 'ave', estes dados indicam que, quanto 

maior a oferta de alimentos de maior densidade energética no setor, determinado pela técnica 

culinária, maior o IMC/idade. Da mesma maneira, a presença de pescados não fritos estaria agindo 

como uma medida proxy da oferta de alimentos saudáveis nos restaurantes. Buscando os dados 

presentes na literatura, não foi possível encontrar estudos que analisaram diretamente o componente 

do ambiente nutricional do consumidor, isto é, o conteúdo dos alimentos ofertados nos restaurantes 

em sua relação com o IMC; e sim, os estudos publicados trabalharam com a hipótese de que, 

baseado em diversos outros estudos que analisaram exclusivamente o ambiente nutricional dos 

restaurantes, com a presença de determinado tipo de estabelecimento subentender-se-ia presença ou 

ausência do alimento em questão e consequente estado nutricional.  

 Portanto, em relação aos restaurantes, uma vez que os dados apresentados indicam que a 

presença de estabelecimentos ofertando alimentos menos saudáveis acarretaria num maior 

IMC/idade, e que as regiões diferiram em relação à oferta destes alimentos, poderia ser trabalhada a 

hipótese de que a condição sócio-econômica da região estaria tendo influência na disponibilidade de 

determinados tipos de restaurantes e alimentos, o que estaria resultando numa alteração no 

IMC/idade nos setores desta região.  

 

 

5.2.2. Comércios 

  

 Dentre a diversa quantidade de comércios encontrados no município de Santos, foi possível 

observar que a maioria dos estabelecimentos foram classificados como barracas de feira livre/banca 

de frutas. Estes estabelecimentos são caracterizados por oferecerem como produto principal, frutas, 
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verduras e legumes, serem fixos, em relação ao local onde ocorrem, mas não em relação aos dias da 

semana. No caso das barracas de feira livre, são estabelecimentos a céu aberto, que ocorrem em 

local fixo, mas não ocorrem todos os dias. Já as bancas de frutas no município de Santos, 

caracterizam-se por estabelecimentos fixos, em relação ao local e ao horário de funcionamento, em 

muitos casos funcionando 24 horas por dia. Nesta categoria ainda foram inseridos vendedores 

ambulantes, que se caracterizam por comercializar alimentos informalmente, sem local fixo.  

No presente estudo foi encontrado que o tipo de comércio presente no setor censitário tem 

influência sobre o IMC/idade, porém, novamente esta correlação só foi encontrada considerando o 

IMC/idade de crianças menores de 6 anos. Encontrou-se que a presença de barracas de feira livre/ 

banca de frutas no setor censitário associou-se negativamente com o IMC/idade do mesmo setor. O 

sacolão/quitanda, que teoricamente, por ter uma grande disponibilidade de FLV, causaria um efeito 

positivo ao estado nutricional, não foi correlacionado ao IMC/idade, uma vez que a oferta de outros 

produtos além de frutas, legumes e verduras pode ter mascarado o efeito benéfico que estes 

alimentos têm sobre o IMC. Rundle et al (2009) ao examinar a presença de mercados de frutas e 

vegetais num buffer de 800m ao redor dos domicílio e o IMC de crianças e adultos, encontrou que, 

quanto maior a presença destes estabelecimentos, menor a prevalência de IMC entre os indivíduos. 

Não foi encontrada correlação entre os demais tipos de comércios, e o IMC/idade, ao contrário de 

outros estudos publicados, quando considerada apenas a presença destes estabelecimentos no setor 

censitário.  

 Por meio da observação dos dados das características físicas dos comércios, foi encontrado 

maior parte de estabelecimentos com estrutura fixa, isolado e ambiente fechado, caracterizando-se 

portanto, por serem a maioria estabelecimentos formais, com estrutura propícia para o 

armazenamento dos alimentos.  Em relação à análise subjetiva, os entrevistadores foram treinados 

de modo a avaliar e pontuar corretamente os estabelecimentos. Observando os resultados em 

relação ao total de estabelecimentos no município, aqueles presentes na Zona Noroeste tinham 

menores valores máximo e mínimo da classificação de aparência, higiene e percepção geral. Ao 
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analisar os dados agregados, houve diferença estatisticamente significativa ao analisar que a média 

dos critérios na Orla foram maiores do que a média dos critérios nas outras regiões. Esta análise é 

importante, uma vez que, mesmo comercializando alimentos mais saudáveis, o estabelecimento 

pode não ter condições adequadas de higiene, pode não ter uma estrutura inadequada, ou mesmo 

pode não fornecer segurança aos usuários, o que poderia levar a não utilização do local pelos 

consumidores (dados não apresentados).  

 Os comércios foram classificados em mais ou menos saudáveis de acordo com a escala de 

promoção da alimentação saudável (PAS), elaborada de modo a avaliar as informações obtidas no 

questionário de comércios. Além disso, baseado no fato de que o tamanho da loja influencia a 

disponibilidade de alimentos mais ou menos saudáveis (Laska et al, 2010), os estabelecimentos 

foram agrupados em pequeno porte ou médio/grande porte. As bancas de frutas/barracas de feira 

livre também foram agrupadas com os sacolões/quitandas, uma vez que, apesar dos últimos 

comercializarem outros tipos de alimentos, o produto principal de ambos são frutas, legumes e 

verduras. Os demais estabelecimentos de interesse foram mantidos em categorias separadas: loja de 

conveniência e comércios de doces.  

 Os resultados mostraram que a maioria dos estabelecimentos de médio/grande porte foram 

categorizados como sendo mais PAS, ou seja, mais promotores de alimentação saudável, assim 

como os estabelecimentos classificados como barraca de feira livre/banca de fruta/sacolão/quitanda, 

sendo que para esta categoria, a proporção de comércios categorizados como mais PAS só não foi 

maior devido ao fato de que, como dito anteriormente, sacolão/quitanda comercializam certos tipos 

de produtos que contam pontos negativos na construção da escala PAS, o que contribui para 

diminuir sua pontuação final. Já os comércios classificados como lojas de conveniência e comércios 

atacadista e/ou varejista de doces apresentaram-se 100% como menos PAS e os estabelecimentos de 

pequeno porte apresentaram-se menos PAS em sua maioria (59,2%). Um estudo recente, também 

analisando a relação entre o ambiente nutricional local e o consumo de alimentos saudáveis em uma 

população miscigenada dos Estados Unidos, encontrou que a presença de estabelecimentos de 
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grande porte no bairro associou-se positivamente com o consumo diário de frutas, enquanto que a 

presença de uma loja de conveniência resultou em diminuição de 1,84 porções diárias destes 

alimentos (Zenk et al, 2005). Estes dados indicam que a escala PAS criada por meio do presente 

instrumento para classificação dos comércios em mais ou menos promotores de uma alimentação 

saudável foi satisfatória, indo de acordo com dados encontrados na literatura internacional. Não é de 

nosso conhecimento dados semelhantes disponíveis na literatura nacional para comparação.  

 Pelo mapa temático (Figura 2) gerado a partir da classificação dos estabelecimentos em mais 

ou menos PAS e a relação com a renda média dos setores censitários do município, foi possível 

visualizar que na região do Centro, existiam mais pontos referentes aos comércios menos PAS (em 

vermelho), enquanto que, na região da Orla, foi possível observar claramente uma concentração de 

estabelecimentos mais PAS ao longo de toda a linha imediatamente ao longo do mar, de maior 

renda, segundo os dados do Censo 2000. Não foi possível obter a classificação da escala PAS em 22 

(3,3%) estabelecimentos, por recusa dos proprietários em fornecer as informações necessárias para 

computar o escore.  

 Da mesma maneira, ao analisar a proporção de estabelecimentos de médio/grande porte nos 

setores censitários do município, foi possível observar uma concentração destes estabelecimentos na 

Orla, como demonstrado pelos setores em vermelho (Figura 7). Ambas as evidências encontradas 

indicam que a disponibilidade destes estabelecimentos está relacionada à condição sócio-econômica 

da região, com a Orla, com condição mais favorável, tendo maior acesso a estabelecimentos mais 

saudáveis. Os dados agregados por região mostram que houve diferença entre a média da proporção 

de comércios mais e menos PAS entre as regiões. A Orla teve maior média da proporção de 

estabelecimentos mais PAS, enquanto que a Zona Noroeste teve maior média da proporção de 

estabelecimentos menos PAS, enfatizando a diferença sócio-econômica na distribuição dos 

estabelecimentos mais e menos saudáveis.  

 Dados de correlação entre a condição sócio-econômica dos setores censitários do município 

e a disponibilidade dos alimentos em estudo, mostraram relação inversa para os alimentos 
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considerados ultra-processados, isto é, salgadinhos, refrigerantes, biscoito recheado, menos 

saudáveis, e as três variáveis selecionadas no Censo 2000 (IBGE, 2000), renda per capita, média de 

anos de estudo do responsável pelo domicílio e a média da renda do responsável pelo domicílio, 

indicando que os setores de menor nível sócio-econômico tem maior acesso a alimentos menos 

saudáveis. Em um estudo realizado nos Estados Unidos, Neckerman et al (2010), analisaram a 

relação entre a presença de alimentos não saudáveis no ambiente ao redor de escolas públicas, cujos 

alunos eram de classe sócio-econômica menos favorecida e/ou de minorias raciais/étnicas e 

encontraram que estas crianças estavam em desvantagem nutricional, por estarem muito mais 

suscetíveis a um ambiente rico em fontes de alimentos não saudáveis.  

 Em relação à disponibilidade de alimentos saudáveis, a média de disponibilidade entre as 

regiões mostrou ainda que houve diferença entre a disponibilidade de arroz integral entre a Orla e a 

Zona Noroeste, com a Orla apresentando uma maior média de estabelecimentos comercializando 

arroz integral. Ao analisar a disponibilidade e a qualidade de frutas, legumes e verduras, foi 

observada diferença apenas na disponibilidade de frutas, indicando que a média da disponibilidade 

deste alimento na Orla foi maior do que a média da disponibilidade de frutas na Zona Noroeste, mas 

não em relação ao Centro. Semelhante ao presente estudo, Morland e Filomena (2007) avaliaram a 

relação entre a disponibilidade de frutas e legumes em comércios dos Estados Unidos e as 

características dos setores censitários da região onde os comércios se encontravam e também 

encontraram associação entre as variáveis, sendo que a região de baixa renda e predominantemente 

negra tinha menor disponibilidade e variedade destes alimentos.  

 Apesar de ter sido encontrado que houve diferença na disponibilidade dos alimentos 

encontrados nos comércios, dependendo da região do município, a análise de correlação entre a 

presença destes alimentos no setor e o IMC/idade mostrou-se não significativa para todos os 

alimentos analisados, quando estes eram analisados separadamente. No entanto, ao analisar a 

disponibilidade em conjunto destes alimentos nos comércios, isto é, por meio da classificação dos 

estabelecimentos de acordo com a escala promotora de alimentação saudável (PAS), foi possível 
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observar correlação negativa entre o número de estabelecimentos mais promotores da alimentação 

saudável e o IMC/idade. O estudo mais recente publicado sobre a relação entre o ambiente e o 

estado nutricional contraria os dados encontrados no presente estudo, uma vez que, utilizando um 

instrumento para avaliar a disponibilidade de alimentos saudáveis em regiões sócio-

economicamente diferentes, Casagrande et al (2011) encontraram correlação positiva entre a 

disponibilidade de alimentos saudáveis e o IMC de indivíduos morando em regiões cuja etnia/raça 

branca era predominante. Os autores atribuem este resultado controverso ao fato de que indivíduos 

morando em regiões com menor disponibilidade de alimentos saudáveis tendem a migrar para 

outras regiões em busca destes alimentos. No entanto, semelhante ao presente estudo, Rundle et al 

(2009), ao examinar a associação entre a presença de estabelecimentos mais saudáveis e o excesso 

de peso em crianças e adultos, encontraram que, quanto maior a presença destes estabelecimentos 

num buffer de 800m ao redor do domicílio, menor a prevalência de excesso de peso, ao mesmo 

tempo que a presença de estabelecimentos menos saudáveis associou-se positivamente com o 

excesso de peso.  

 Portanto, por meio da gama de análises realizadas nos comércios, os resultados encontrados 

no presente estudo mostraram que a análise do ambiente nutricional da comunidade foi satisfatória, 

uma vez que se encontrou que a presença de barracas de feira livre/banca de frutas, correlacionou-se 

negativamente ao IMC/idade no setor. Na análise do ambiente nutricional do consumidor, a criação 

da escala PAS mostrou-se de acordo com dados encontrados na literatura internacional, uma vez 

que estabelecimentos de maior porte foram considerados mais PAS, assim como as barracas de feira 

livre/bancas de frutas/sacolões/quitandas; e que estes estabelecimentos mais PAS se concentraram 

na região da Orla, de maior condição sócio-econômica. Desta maneira, uma vez que o número de 

estabelecimentos mais PAS no setor correlacionou-se negativamente com o IMC/idade, assim como 

nos restaurantes, poderia ser trabalhada a hipótese de que a condição sócio-econômica da região 

estaria tendo influência na disponibilidade de determinados tipos de comércios e alimentos, o que 

poderia resultar numa alteração no IMC/idade dos setores da região.  
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3.1.Perspectivas para Ações Promotoras de Saúde 

 

Sallis e Glanz (2009) acreditam que o ambiente nutricional da comunidade e do consumidor 

diferem em relação ao potencial para intervenções ambientais e governamentais. Para eles, o 

ambiente nutricional do consumidor permite mais facilidade para que ações de intervenção sejam 

planejadas, uma vez que, neste ambiente, fica a cargo dos próprios proprietários a decisão de mudar 

o tipo de alimento que vendem, a informação que eles oferecem aos consumidores, as receitas eo 

tamanho das porções, com ou sem o incentivo de profissionais da saúde.  

De fato, algumas ações de intervenção vêm trabalhando com estes proprietários, porém, 

ainda são poucos os dados divulgados dos resultados destas intervenções. Um estudo realizado por 

Jeffrey et al (1994), mostrou que as ações de intervenção neste nível do ambiente é um caminho que 

deve ser incentivado, uma vez que os autores encontraram que, ao aumentar o preço de outros 

alimentos e diminuir o preço de frutas, legumes e verduras, o consumo destes alimentos aumentou 

três vezes, principalmente entre as mulheres que tinham interesse em controlar seu peso corporal.  

 É fato que ações governamentais em nível local ou nacional teriam um alcance muito maior 

nas mudanças do ambiente nutricional do consumidor, mas também encontrariam maior resistência 

por parte do mercado alimentício. Um exemplo de como esta relação se daria pode ser encontrada 

em um estudo publicado recentemente, no qual os executivos de grandes cadeias de restaurantes 

relataram que as vendas e o lucro são as principais motivações destes estabelecimentos, e não a 

oferta de alimentos saudáveis (Glanz et al, 2007b). 

Ao passo que estas intervenções para mudanças ambientais vão ganhando força, é necessário 

avaliar cuidadosamente seu efeito no padrão de aquisição e de consumo de alimentos, e, 

consequentemente, no estado nutricional do consumidor.  
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 6. Considerações Finais 

 

 Alguns itens devem ser levados em consideração em relação ao desenvolvimento do 

presente estudo e os resultados encontrados.  

 Primeiramente, uma vez que não existem dados na literatura nacional para comparação 

sobre o objeto de estudo no presente trabalho, se torna difícil explicar com precisão a razão pelo 

qual algumas correlações amplamente encontradas em estudos publicados na literatura 

internacional, não foram encontradas na realidade em que se encontra este estudo. Seria necessária a 

realização de novos estudos, com delineamentos e metodologias diversas, para que os fenômenos 

encontrados, como o fato de a maioria das correlações encontradas só dizerem respeito à crianças 

mais novas e não afetando ambas as faixas etárias de maneira igual, possam ser explicados.   

 Neste contexto, muitos dos estudos que foram realizados nos países desenvolvidos 

estudando a correlação entre o ambiente nutricional e o IMC focaram em estabelecimentos do tipo 

fast-food, uma vez que esta é uma categoria amplamente distribuída em países como os Estados 

Unidos e Inglaterra, por exemplo. No entanto, no presente estudo, seguindo o mesmo padrão de 

classificação utilizados nos estudos realizados no exterior, foram encontrados apenas 2,2% dos 

restaurantes classificados como fast-food, o que diminui ainda mais a quantidade de estudos com o 

qual o presente possa ser comparado.  

 Muitas vezes, os estudos realizados sobre o ambiente nutricional tendem a focar em apenas 

um aspecto do mesmo, seja o ambiente nutricional do consumidor, como o da comunidade, não 

levando em consideração a interação existente entre eles. Apenas dois estudos, como o presente, 

levaram em consideração a presença simultânea de restaurantes e comércios e sua relação com o 

IMC (Lopez, 2007; Rundle et al, 2009), diminuindo ainda mais a possibilidade de comparação dos 

dados encontrados.  
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 Adicionalmente, algumas limitações devem ser consideradas ao interpretar os resultados 

encontrados. Primeiramente, trata-se de um estudo transversal, o que não permite a interpretação de 

causalidade dos resultados. Em segundo lugar, os dados de diversas variáveis, como as variáveis de 

atividade física da criança, foram declaradas pelos pais. Tais dados são menos acurados, e podem 

levar a alguns vieses, que, do ponto de vista estatístico, podem levar a um aumento da probabilidade 

de mascarar uma real associação, mas que dificilmente acarretaria em uma indução a uma falsa 

relação significativa entre as variáveis. A análise do consumo alimentar pelo método de recordatório 

de 24 horas foi realizada baseada em apenas um dia da alimentação da criança, o que pode não ser 

representativo do real consumo, pois não considera a variabilidade intra-individual da dieta. De 

modo a diminuir os possíveis erros na coleta de dado por esta limitação, diferentes recursos foram 

utilizados pelos entrevistadores treinados, como o uso de registros fotográficos, utensílios 

domésticos e modelos alimentares, uma vez que, pela duração da entrevista, não foi possível a 

realização da coleta de um segundo dia de consumo neste momento do estudo.  

 No entanto, é importante ressaltar também os pontos positivos no presente estudo. 

Primeiramente, todas as variáveis utilizadas em ambos os componentes analisados foram coletadas 

de maneira direta, por uma equipe de entrevistadores que receberam treinamento, de forma a 

diminuir possíveis erros na coleta. Em seguida, trata-se de um estudo de base populacional, além de 

ser representativa da população do município de Santos, indicando que os dados aqui encontrados 

podem ser inferidos para a população da mesma faixa etária. Ainda, o uso de modelo de regressão 

logística como metodologia para a análise estatística permite a análise dos fatores de interesse 

juntamente com o controle de possíveis variáveis de confusão, como a atividade física ou o 

consumo alimentar (Hirschler, 2009).   

 O presente trabalho foi o primeiro no Brasil a elaborar e validar um instrumento para 

mensurar as características do ambiente nutricional, tido por renomados autores da literatura 

internacional, como um elemento indispensável ao se estudar a relação ambiente x indivíduo ao 

redor do mundo. Os resultados encontrados mostraram ainda que a construção da escala PAS para a 
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classificação dos comércios, baseado na disponibilidade, qualidade e variedade dos alimentos 

vendidos nestes locais, foi bem sucedida na sua classificação dos estabelecimentos, sendo 

condizente com a literatura, uma vez que foi possível encontrar que, estabelecimentos que foram 

classificados como mais PAS, isto é, mais promotores de uma alimentação saudável, associaram-se 

negativamente com o IMC/idade de crianças menores de 6 anos.   

O uso do desenho ecológico na análise dos dados corrobora com algumas limitações que 

devem ser lembradas ao interpretar os resultados. Primeiramente, ao se agregar dados, a definição 

da fronteira espacial da área pode afetar os resultados obtidos, conhecido como “problema de área 

modificável”. Segundo, devido aos efeitos da escala da área, pode ocorrer o fenômeno de falácia 

ecológica, que envolve a conclusão imprópria do relacionamento dos dados individuais com os 

dados agregados pela área, sendo uma condição inerente à agregação dos dados. Terceiro, a 

agregação dos dados por área tende a aumentar a correlação dos dados. Por fim, ao agregar os 

dados, unidades de área com indivíduos diferentes podem levar a resultados extremos, baseado num 

número reduzido de observações, fenômeno conhecido como flutuação aleatória. Para se garantir a 

segurança dos resultados encontrados, deve-se considerar a utilização de dados na escala espacial 

mais desagregada possível, isto é, a menor área espacial, como os setores censitários. A utilização 

da menor área geográfica possível faz com que os dados dentro desta área se tornem mais 

homogêneos, o que contribui para a preservação do fenômeno estudado e, consequentemente, para a 

diminuição da chance de viés. Ainda, segundo este autor, outra forma de garantir a acurácia dos 

dados, é considerar as influências externas que afetam o grupo de maneira semelhante (Dias et al, 

2004).    

 Por fim, diante da complexidade do objeto de estudo, e sobretudo devido às dificuldades 

com o trabalho de campo, o tempo estimado para a coleta dos dados foi extrapolado. Mais ainda, 

diante da quantidade dos dados coletados e da gama de análises complexas que os dados 

comportam, considerou-se pouco o tempo restante após a coleta para o desenvolvimento do 

presente e, portanto, decidiu-se por, neste primeiro momento, atingir os objetivos propostos por 
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meio de análises possíveis de serem realizadas no contexto do projeto de mestrado. Por isso, 

decidiu-se trabalhar com a análise dos dados agregados, utilizando um modelo ecológico. No 

entanto, é necessário dar continuidade ao trabalho num campo de análises mais complexas, como 

modelos multinível, como tem sido sugerido pela literatura da área. A análise multinível permite 

que fatores individuais, sócio-demográficos, do consumo alimentar, da atividade física, sejam 

medidos não apenas no nível individual, mas considerando simultaneamente o efeito do ambiente 

ou contexto, como discutido por Diez-Roux (2001), de modo a identificar os fatores independentes 

do ambiente na saúde de indivíduos. Ainda, num próximo nível de análises, estudos longitudinais 

são necessários, para entender a exposição a longo prazo aos fatores de risco e o caminho pelo qual 

a obesidade é causada (Holsten, 2008).  
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7. Conclusão  

  

Os resultados encontrados no presente estudo mostraram que a população de crianças no 

município de Santos está sendo acometida pelo excesso de peso de maneira desproporcional em 

relação ao restante do país, seguindo o padrão de prevalência de países desenvolvidos. Foram 

encontrados apenas 2 casos (0,4%) de crianças classificadas como baixo peso de acordo com o IMC 

para idade, que foram consideradas na classificação de normalidade para critérios de análise.  

Foi possível observar que a condição sócio-econômica mostrou-se como um fator 

determinante na ocorrência de excesso de peso nas crianças de ambas as faixas etárias analisadas, 

em relação ao nível individual de análises, uma vez que crianças de classes menos favorecidas 

apresentaram maior chance de ter excesso de peso do que crianças de classes mais favorecidas. Foi 

observado ainda que, entre as crianças menores de 6 anos, a utilização do transporte ativo também 

se mostrou associada com a ocorrência de excesso de peso, uma vez que crianças que não andavam 

a pé ou de bicicleta tinham maior chance de ter excesso de peso do que as crianças que utilizavam 

estes meios de transporte.  

A condição sócio-econômica também se mostrou como um fator determinante na 

caracterização do ambiente nutricional no município de Santos, uma vez que a distribuição do tipo 

de estabelecimento e dos alimentos ofertados nestes apresentou-se de maneira diferenciada de 

acordo com a região do Município, tendo a região de melhor condição sócio-econômica apresentado 

maior disponibilidade de alimentos saudáveis do que as regiões de pior condição sócio-econômica.  

  Por fim, foi possível verificar a presença de associação entre o IMC/idade de crianças 

menores de 10 anos e as diversas variáveis do ambiente nutricional. A análise ecológica dos dados 

mostrou que  a presença de determinados tipos de estabelecimentos e alimentos ao redor dos setores 

censitários dos domicílios dos indivíduos, esteve associada a um menor ou maior IMC/idade.  
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 No entanto, por meio dos dados encontrados não é possível afirmar como as crianças estão 

sendo afetadas individualmente pelas características do ambiente. Desta maneira, para combater a 

crescente prevalência de excesso de peso em crianças é preciso entender os mecanismos pelos quais 

ele é causado, em ambos os níveis individual e ambiental, sendo necessária a realização de análises 

mais complexas, como a análise multinível, que possibilita a análise dos fatores de cada indivíduo 

frente às características de área, em níveis específicos.  

 Seguindo os dados encontrados, é importante que ao planejar políticas públicas, as 

diferenças sócio-econômicas dos indivíduos e da região seja levada em consideração, de modo a 

garantir que as ações de intervenção sejam alcançáveis para todos os indivíduos por igual. As 

políticas públicas podem possibilitar diversos mecanismos para a promoção de ambientes mais 

saudáveis, desde a fiscalização dos estabelecimentos, ao incentivo fiscal para a comercialização de 

alimentos mais saudáveis a menor custo, como à implementação de locais públicos para a prática de 

atividade física. Equipes multidisciplinares devem trabalhar em conjunto com iniciativas públicas e 

privadas, de modo a desenvolver e disseminar estratégias que possibilitem a modificação do atual 

ambiente obesogênico em um ambiente que promova saúde, possibilitando a prática de atividade 

física e boa nutrição à população.    
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Anexos 

 

Anexo 1. Sistema de pontuação para classificação dos estabelecimentos, de acordo com 

disponibilidade, preço e qualidade dos alimentos disponíveis. Santos, 2011.  

Alimentos do Grupo 1 

Alimento Disponibilidade Preço Qualidade 
Frutas 0 frutas = 0 pontos 

1 – 3 variedades = 3 pontos 

4 – 5 variedades = 5 pontos 

6 – 9 variedades = 7 pontos 

≥ 10 variedades = 9 pontos 

- Usar a nota média: 

0 a 2= 0 pontos 

2 a 2,99 = 2 pontos 

3 a 3,99 = 3 pontos 

4 a 5 = 4 pontos 

Hortaliças 0 frutas = 0 pontos 

1 – 3 variedades = 3 pontos 

4 – 5 variedades = 5 pontos 

6 – 9 variedades = 7 pontos 

≥ 10 variedades = 9 pontos 

- Usar a nota média: 

0 a 1,99 = 0 pontos 

2 a 2,99 = 2 pontos 

3 a 3,99 = 3 pontos 

4 a 5 = 4 pontos 

Raízes e 

tubérculos, 

exceto batata e 

cenoura 

1 variedade = 2 pontos 

≥ 2 variedades = 4 pontos 

- - 

Frango Ter disponível = 4 pontos - - 

Ovos Ter disponível = 4 pontos - - 

Peixe e frutos do 

mar, exceto 

empanados e 

nuggets 

Ter peixe disponível = 4 pontos 

Ter frutos do mar disponíveis = 2 

pontos 

- - 

Leite Ter só o integral disponível = 1 

ponto 

Ter o desnatado disponível (mesmo 

que tenha o integral também) = 2 

pontos 

Adicionar 2 pontos se o 

preço do desnatado for ≤ 

do que o preço do integral 

- 

Queijos cujos 

ingredientes 

sejam leite, sal e 

coalho 

Ter só queijos amarelos disponíveis 

= 1 ponto 

Ter queijos brancos disponíveis 

(mesmo que tenha os amarelos 

também) = 2 pontos 

Adicionar 2 pontos se o 

preço do queijo branco for 

≤ do que o preço do queijo 

amarelo 

- 

Iogurtes naturais Ter só o integral disponível = 1 

ponto 

Ter o desnatado disponível (mesmo 

que tenha o integral também) = 2 

pontos 

Adicionar 2 pontos se o 

preço do desnatado for ≤ 

do que o preço do integral 

- 

Arroz integral Ter disponível = 4 pontos Adicionar 2 pontos se o 

preço do arroz integral for 

≤ do que o preço do arroz 

branco 

- 

Outros cereais 

integrais 

1 variedade = 1 ponto 

2 variedades = 2 pontos 

3 variedades = 3 pontos 

4 variedades = 4 pontos 

5 variedades = 5 pontos 

≥ 6 variedades = 6 pontos 

- - 

Leguminosas Ter o feijão comum disponível 

(preto/roxo/carioca) = 2 pontos 

Adicionar mais pontos se houver 

- - 
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outras variedades de leguminosas 

além do feijão comum: 

1 variedade = 1 ponto 

2 variedades = 2 pontos 

3 variedades = 3 pontos 

≥ 4 variedades = 4 pontos 

Oleaginosas 1 variedade = 1 ponto 

2 variedades = 2 pontos 

3 variedades = 3 pontos 

4 variedades = 4 pontos 

5 variedades = 5 pontos 

≥ 6 variedades = 6 pontos 

- - 

Alimentos do Grupo 2 

Alimento Disponibilidade Preço 
 

Qualidade 

Óleos Ter disponível = 6 pontos - - 

Arroz branco Ter disponível = 2 pontos - - 

Farinha de trigo Ter farinha branca (refinada) 

disponível = 1 ponto 

Ter farinha integral disponível 

(mesmo que tenha a farinha 

refinada também) = 2 pontos 

Adicionar 2 pontos se o 

preço da farinha integral 

for  ≤  do que o preço da 

farinha branca 

 

- 

Macarrão sem 

recheio 

Ter macarrão branco (refinado) 

disponível = 1 ponto 

Ter macarrão integral disponível 

(mesmo que tenha o macarrão 

refinado também) = 2 pontos 

- - 

Pão integral Ter disponível pão integral (mesmo 

que tenha o pão branco também) = 

2 pontos 

Adicionar 2 pontos se o 

preço do pão integral for  ≤  

do que o preço do pão 

branco 

- 

Alimentos do Grupo 3  

Alimento Disponibilidade Preço Qualidade 
Pão branco Ter disponível = -2 pontos - - 

Macarrão 

instantâneo 

Ter disponível = -2 pontos - - 

Biscoitos Ter disponível = -2 pontos - - 

Sorvete Ter disponível = -2 pontos - - 

Chocolate Ter disponível = -2 pontos - - 

Balas e chicletes Ter disponível = -2 pontos - - 

Achocolatado Ter disponível = -2 pontos - - 

Cereais matinais Ter disponível = -2 pontos - - 

Refrigerantes Ter disponível = -2 pontos   

Sucos em pó Ter disponível = -2 pontos   

Salgadinhos Ter disponível = -2 pontos   

Hambúrguer Ter disponível = -2 pontos   

Nuggets Ter disponível = -2 pontos   

Embutidos Ter disponível = -2 pontos   

Margarina Ter disponível = -2 pontos   
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Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 Títulos dos projetos: “Avaliação do ambiente nutricional do município de Santos” e 

“Influência das práticas alimentares e do ambiente nutricional sobre o ganho de peso em mães 

residentes no município de Santos”.  

 Os objetivos destes estudos são: verificar se existe relação entre a proximidade dos pontos 

de vendas, o tipo de alimento comercializado nos mesmos e o estado nutricional de crianças de até 

10 anos do município de Santos; e analisar a influência das práticas alimentares e do ambiente 

nutricional sobre o desfecho “ganho de peso num período de dois anos” em mães. 

 A entrevista no domicílio sorteado é realizada por meio da aplicação de questionários para 

avaliar seu hábito alimentar e de seu filho(a), a aquisição de alimentos no domicílio, sua prática de 

atividade física e de seu filho(a) e informações socioeconômicas do domicílio. Os questionários 

referentes ao seu filho(a) são respondidos por você, podendo seu filho(a) ajudar a respondê-los 

corretamente.  

 Por último, são realizados alguns procedimentos para avaliar o seu estado nutricional e de 

seu filho(a) (avaliação antropométrica). O procedimento para avaliação do estado nutricional de seu 

filho(a) é realizado através da pesagem, da obtenção da altura e da circunferência da cintura. Como 

benefício, logo após a mensuração, o entrevistador lhe dará informações sobre a adequação do peso 

e da altura de seu filho(a). No caso de seu filho(a), a entrevista é realizada somente uma vez. 

 A avaliação do seu estado nutricional também é realizada por meio da pesagem, da obtenção 

da altura e da circunferência da cintura. Porém, adicionalmente, será avaliada a sua composição 

corporal, com a ajuda de um adipômetro, que mede a quantidade de gordura sob a pele 

(subcutânea). Este procedimento não é invasivo e não oferece risco à saúde, somente um 

desconforto leve, sem dor, para medir a dobra de gordura. No seu caso, serão realizadas duas 

entrevistas, com intervalo de 15 a 90 dias entre elas. Cada entrevista durará aproximadamente 50 

minutos. Após dois anos, uma nova entrevista será realizada, com duração de aproximadamente 30 

minutos. Como benefício, você receberá uma cartilha com receitas de pratos saudáveis e práticos. 

 Não há despesas pessoais para você e sua família em qualquer fase do estudo. Também não 

há compensação financeira relacionada à sua participação.  

 Não serão divulgadas informações específicas de sua família, pois os dados serão analisados 

apenas coletivamente. Você e sua família têm a liberdade de retirada de consentimento a qualquer 

momento, caso decida deixar de participar do estudo. 

 Você tem o direito de acesso aos resultados da avaliação individual e do estudo completo ao 
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término deste. Para tanto, basta fazer essa solicitação para o entrevistador. 

 O pesquisador tem o compromisso de utilizar os dados e o material coletado somente para 

esta pesquisa. 

  

 Em qualquer etapa do estudo, sua família pode entrar em contato com os profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os principais investigadores 

são a Dra. Paula Andrea Martins e a Profa Dra Fernanda Baeza Scagliusi, que podem ser 

encontrados no endereço Av. Saldanha da Gama, n.89, Telefone(s) (13) 32613324 ramal 1331, e-

mail: ambnut@yahoo.com.br. Caso haja alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 

14, São Paulo/SP , 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br.  
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 

para mim, descrevendo os projetos “Avaliação do ambiente nutricional do município de Santos” e 

“Influência das práticas alimentares e do ambiente nutricional sobre o ganho de peso em mães 

residentes no município de Santos”. Eu discuti com o entrevistador sobre a minha decisão em 

participar deste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei 

retirar o meu consentimento a qualquer momento.  

 

------------------------------------------------- Assinatura do paciente/representante legal          

Data         /       /        

 

------------------------------------------------- Assinatura da testemunha (para casos de pacientes 

menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência auditiva ou visual)                                    

Data         /       /        

 

 (Somente para o responsável do projeto) Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o 

Consentimento Livre e Esclarecido do responsável pelo domicílio ou seu representante legal para a 

participação neste estudo. 

 

----------------------------------------------------------- Assinatura do responsável pelo estudo       

Data: ____/____/____        
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

 

Termo de Esclarecimento 

 

 O(a) Sr(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto “Avaliação do ambiente 

nutricional no município de Santos – AMBNUT”. O objetivo deste estudo é descrever os 

estabelecimentos que vendem alimentos ou produzem refeições em todo o município de  Santos, 

com exceção da região dos Morros.  

1 - A caracterização dos estabelecimentos será feita por questionários para registrar o tipo de 

alimentos comercializados, o preço e características físicas dos estabelecimentos. O questionário 

sobre o estabelecimento será aplicado com o responsável por este.  

2 - Não haverá nenhum tipo de desconforto e risco para a participação da coleta de dados. 

3 - Benefícios ao participante: não existem benefícios diretos. 

4- Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Prof. Dra. 
Paula Andrea Martins. que pode ser encontrado no endereço Av. Saldanha da Gama, 89, Santos, 

SP. Telefone para contato: (13) 32613324. Email: ambnut@yahoo.com.br. Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@epm.br 

5 - Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 

participantes, não sendo divulgado a identificação de nenhum participante. É garantido o direito de 

sigilo.  

6 - Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 

despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

7 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta 

pesquisa.  
 
 

Atenciosamente, 
 

Prof. Dra. Paula Andrea Martins 

  

------------------------------------------------------------------------ Data ___/___/___ 
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CEP 0276/09

IImo(s). Sr(a).

Pesquisador(a) Paula Andrea Martins

Co-Investigadores: Elena de Carvalho Cremm; 

Disciplina/Departamento  da

Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo

Patrocinador Ausente

CARTA DE APROVAÇÃO E PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL

Ref: Projeto de pesquisa intitulado: 

'Análise de fatores geográficos relacionados ao estado nutricional de escolares do município de Santos'

ÁREA TEMÁTICA ESPECIAL: Não há envio de documentação para a CONEP para análise

CARACTERISTICA DO ESTUDO: ESTUDO CLÍNICO OBSERVACIONAL

RISCO PACIENTE: Risco mínimo, desconforto mínimo

OBJETIVOS: Analisar a relação entre o estado nutricional de crianças entre 6 e 10 anos do Município de Santos e fatores sócioeconômicos

e ambientais relacionados ao acesso  aos alimentos, às condições de moradia e à prática de atividade física, considerando a dimensão

espacial nas análises.

RESUMO: Trata-se de estudo observacional , transversal e tem dois componentes: primeiro será realizado nos domicílios, por meio de

entrevistas e avaliação do estado nutricional de crianças menores de 6 anos e o segundo, na vizinhança com o registro dos pontos de

venda de alimentos e locais de atividade física e recreacional. Nos domicílios considerados elegíveis para o estudo, será realizada

entrevista para levantamento de dados sóciodemográficos e econômicos  e dados relacionados  aos acesso aos alimentos e atividade

física, com o uso de questionários específicos. Será também realizada a avaliação do estado nutricional das crianças menores de 6 anos e

suas mães.  Será ainda aplicado o método do recordatório 24h com responsável pela criança. Para a avaliação da atividade física será

utilizado o questionário IPAQ. Serão aferidos o peso e estatura das crianças e suas mães, com o uso de balanças portátil. Na vizinhança,

as equipes de campo realizarão a aferição das coordenadas geográficas, com aparelho GPS e caracterização de estabelecimentos

comerciais que vendem alimentos e espaços de lazer e atividade física. Serão registrados e mapeados todos os pontos encontrados no

perímetro de 0,5 km dos setores  censitários selecionados. A caracterização será feita por questionários para registrar os alimentos

comercializados, informados por seu responsável ou observados pelos equipes de campo.

FUNDAMENTAÇÃO RACIONAL: Fundamentação apresentada

MATERIAL E METODO: Materiais e métodos adequadamente descritos

TCLE: ADEQUAR

DETALHAMENTO FINANCEIRA: Sem financiamento externo

CRONOGRAMA: 24 meses

OBJETIVO ACADÊMICO: Mestrado

PRIMEIRO RELATÓRIO PREVISTO PARA: 25/03/2010, os demais relatórios deverão ser entregues ao CEP anualmente até o termino do

estudo

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo ANALISOU e APROVOU o projeto de pesquisa

referenciado.

1.	 Comunicar toda e qualquer alteração do projeto e termo de consentimento livre e esclarecido. Nestas  circunstâncias a inclusão de

pacientes deve ser temporariamente interrompida até a resposta do Comitê.

2.	 Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do estudo.

Rua Botucatu, 572 - 1º andar - conj 14. CEP 04023-062 - São Paulo / Brasil
Tel.: (011) 5571-1062 - 5539 - 7162
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3.	 Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos para possível auditoria dos órgãos

competentes.

Atenciosamente,

Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da

Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo

Rua Botucatu, 572 - 1º andar - conj 14. CEP 04023-062 - São Paulo / Brasil
Tel.: (011) 5571-1062 - 5539 - 7162
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