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RESUMO 

 

Introdução: Nas últimas décadas a prevalência de excesso de peso e obesidade 

infantil cresceu mundialmente. Em Portugal, em 2003, a prevalência de excesso de 

peso/obesidade, em crianças com 7 a 9 anos, era de 31.6%. A obesidade infantil está 

associada a complicações de saúde a curto e a longo prazo e é uma doença de 

etiologia multifactorial, associada a alterações dos padrões alimentares e de prática de 

atividade física. As estratégias para prevenir esta doença devem incluir esforços para 

melhorar a oferta alimentar nas escolas e no seu espaço circundante. Diferentes 

associações entre os estabelecimentos de venda de alimentos que circundam as 

escolas e a obesidade e os hábitos alimentares foram já estabelecidas em vários 

estudos. O objetivo deste estudo é identificar a quantidade e o tipo de 

estabelecimentos de venda de alimentos que circundam as escolas que participaram 

no estudo de Coorte Epiteen e compreender se influenciam a ingestão energética e 

nutricional e o estado nutricional dos jovens. 

 

Métodos: Uma amostra de 1513 adolescentes (50.9%) de 44 escolas (73.6 escolas 

públicas) do Porto foi avaliada. Foram aplicados questionários, que incluíam um 

questionário de frequência alimentar, e foi realizada uma avaliação antropométrica aos 

participantes. 

Para estudar a adesão à dieta mediterrânica, os scores KIDMED foram calculados. 

Foram recolhidos todos os estabelecimentos de venda de alimentos nos 400 metros 

circundantes a cada uma das 44 escolas. Estes foram georreferenciados e foi aplicado 

um questionário que avaliava o nome, a morada, o tipo de estabelecimento e a sua 

atividade comercial em 2003. Foi determinado o número de estabelecimentos a 400, 

200 e 100 metros de cada escola e foram criadas classes: estabelecimentos de venda 

de fruta e legumes, onde os adolescentes podem comprar fruta, mini e 

supermercados, que são estabelecimentos que vendem fruta mas também outros 



alimentos e estabelecimentos de fast food, que incluem os típicos restaurantes de fast 

food e outros estabelecimentos onde se vendem refeições rápidas, como os snack-bar 

e os cafés. 

 

Resultados: Foram identificados 1070 estabelecimentos de venda de alimentos na 

proximidade de 400 metros das 44 escolas, sendo a classe 

Café/Padaria/Pastelaria/Bar/ Snack-bar a mais frequente (68.23%). As escolas 

privadas apresentaram maior oferta de fast food e de produtos frescos no seu espaço 

circundante do que as escolas públicas (p <0.05). As raparigas no grupo com mais 

mini e supermercados a 200 e a 400 metros de distância da escola apresentaram 

inferior ingestão energética que, apesar de significativa, tem valores semelhantes. 

Para os rapazes, e considerando os 400 metros de distância da escola, a ingestão de 

hidratos de carbono aumentou para o grupo com mais mini e supermercados. Os 

adolescentes com um estabelecimento de venda de fruta e legumes na proximidade 

de 100 e 200 metros da escola consumiam menos energia que os adolescentes que 

não tinha este estabelecimento. Esta relação foi contudo oposta ao considerar a 

distância de 400 metros da escola. O consumo de fibra foi inferior e o consumo de 

proteína superior para as raparigas com um estabelecimento de venda de fruta e 

legumes na proximidade de 200 metros. Considerando os estabelecimentos de venda 

de fast food a 200 metros, verificou-se um aumento do consumo de energia com o 

aumento do número destes estabelecimentos, havendo contudo um decréscimo de 

energia para mais que 6 estabelecimentos, sendo apenas estes resultados 

estatisticamente significativo nas raparigas. As raparigas consumiram menos doces na 

presença de mais estabelecimentos mas valores muito semelhantes foram 

encontrados. A proporção de adolescentes com uma dieta semelhante à Mediterrânica 

(maior KIDMED score) foi superior para adolescentes com mais estabelecimentos, 

sendo a diferença apenas estatisticamente significativa para raparigas. Para os 

rapazes houve mais adesão à dieta mediterrânica na presença de mais 

estabelecimentos de venda de fruta e legumes a 200 metros mas verificou-se o oposto 

considerando o total número destes estabelecimentos a 400 metros. O odds de ter 

sobrecarga ponderal foi 3 vezes superior para adolescentes com 2 ou mais mini e 

supermercados na proximidade de 200 metros da escola, OR=2.78 (95%CI: 1.02-7.56) 

nas raparigas e OR=3.05 (95%CI: 1.16-8.03) nos rapazes. Por outro lado, o odds de 

sobrecarga ponderal foi inferior para um menor número de estabelecimentos de fast 

food na proximidade de 200 metros. 

 



Conclusão: Encontramos um número considerável de estabelecimentos no espaço 

circundante às escolas, nomeadamente na vizinhança de escolas privadas. Na nossa 

amostra, em geral, o número e o tipo de estabelecimento não revelaram associação 

com a ingestão alimentar. Contudo, adolescentes com mais estabelecimentos de 

venda de produtos frescos e mini/supermercados apresentam inferior ingestão de 

doces. O odds de obesidade foi também superior na presença de mais 

estabelecimentos de fast-food. É importante referir que a maioria das escolas tem 

estes estabelecimentos na sua proximidade, o que dificulta a compreensão da sua 

associação com ingestão alimentar e estado nutricional. Mais pesquisa neste campo é 

necessária para compreender a relação entre a proximidade dos estabelecimentos de 

venda de alimentos às escolas e a ingestão alimentar e estado nutricional dos 

adolescentes. 

 

Palavras-chave: Escola, Proximidade, Obesidade, Excesso de Peso, Estado 

Nutricional, Estabelecimentos de venda de alimentos, Fast food, Dieta e Dieta 

Mediterrânica. 

 

 


