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1. INTRODUÇÃO 

 A inadequação nutricional não implica apenas na carência ou no excesso de 

nutrientes e/ou de alimentos, denota evidências dietéticas e qualitativas que 

caracterizam o estado de saúde do indivíduo e que, consequentemente, acarretarão 

alterações fisiológicas e metabólicas em seu organismo (TARDIDO; FALCÃO, 2006). 

O consumo alimentar é fator determinante do estado nutricional, em particular sobre 

a prevalência de sobrepeso-obesidade entre as diversas faixas etárias, destacando-

se na população adulta e de maior produtividade.  

 Atualmente, o padrão alimentar brasileiro tido com “dieta ocidental”, é 

caracterizado pelo alto teor de gordura saturada, colesterol, açúcar refinado e baixo 

conteúdo de fibras, entre a população de baixa e média renda (ANJOS et al., 2009; 

FISBERG et al., 2004). De acordo com estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Ministério da Saúde (MS), esta dieta aumenta 

a disponibilidade energética proveniente de lipídeos e de carboidratos simples, em 

detrimento aos carboidratos complexos (REGO; TEIXEIRA, 2006).  

 A participação da dieta na etiologia de muitas doenças crônicas degenerativas 

aponta para sua importância e variação como elemento identificador em estudos 

nutricionais, influenciando ainda o equilíbrio entre o rendimento e a empregabilidade 

de muitos indivíduos na realização do trabalho diário e seus atributos. A saúde e o 

trabalho são temas que se interagem no mesmo ambiente: o trabalhador realiza sua 

função e passa grande parte de sua vida no trabalho, o que o faz ocupar um lugar 

significativo na vida das pessoas (GUIMARÃES, 2005).  

 As condições de trabalho se relacionam ao bem-estar e à qualidade de vida 

do indivíduo, o que implica diretamente sobre seu rendimento, produtividade, 

satisfação e motivação (BRASIL, 2013). O estilo de vida adotado pela sociedade 

atual promove um desequilíbrio entre o rendimento e a empregabilidade de muitos 



indivíduos. Para Andrade e Chamon (2006), as variáveis nutricionais ligadas à 

alimentação são fatores contribuintes, positivos ou negativos, para a qualidade de 

vida desses trabalhadores. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Justifica-se este estudo em detrimento as evidências científicas em saúde 

sobre a incidência e ao aumento do sobrepeso e da obesidade, principalmente na 

fase adulta que coincide com a fase de maior produtividade econômica da 

sociedade; diante disso, avaliar o consumo alimentar e as características da dieta de 

trabalhadores, bem como os fatores que interferem no estilo de vida dos mesmos, 

podem evidenciar precocemente problemas que implicam diretamente no 

desempenho das funções ocupacionais exercidas diariamente pelos trabalhadores.  

 

3. OBJETIVOS 

Avaliar as características de saúde, o estado nutricional, a variedade da dieta 

e descrever o nível de atividade física exercidas por servidores públicos de uma 

Faculdade do interior do estado de São Paulo. 

 

4. METODOLOGIA 

Os participantes desta pesquisa foram servidores da Faculdade de Ciências 

Agrárias e Veterinárias (FCAV) de Jaboticabal-UNESP, de ambos os sexos, com 

idade entre 21 a 60 anos. No total, 498 servidores ativos foram convidados a 

participar do trabalho; este número foi obtido através da análise de uma lista, 

contendo a relação de servidores com a respectiva data de nascimento, fornecida 

pela Seção de Recursos Humanos e dentro dos critérios de autorização da Direção 

da FCAV, além da aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da 

Faculdade de Ribeirão Preto – UNAERP. Todos os participantes foram esclarecidos 

e apenas após a assinatura do TCLE foram submetidos à coleta de dados. 

Os critérios de inclusão no presente estudo foram: o participante não podia 

estar em nenhum tipo de restrição dietética, assistida ou não por profissional 

competente, não podia ser gestante ou nutriz, deveria estar em efetivo exercício de 

suas funções e não deveria exercer a função de docente. 

Para a avaliação antropométrica, foram obtidas as medidas: peso (Kg), 

estatura (m) e circunferência abdominal (CA) em cm. O índice de massa corporal 



(IMC) por (P/E²) e a CA foram classificados de acordo com o a Organização Mundial 

de Saúde (OMS, 2000). Para a avaliação de consumo alimentar utilizou-se o 

questionário de frequência do consumo alimentar do SISVAN/MS e 3 recordatórios 

de 24h de consumo alimentar do paciente. 

 O IPAQ (versão curta) foi usado na determinação dos níveis de atividade 

física e por último, os aspectos ocupacionais, de saúde e de estilo de vida de cada 

servidor foram coletados. O cálculo do valor nutricional da dieta (macronutrientes, 

micronutrientes e energia) foi realizado com o Software Diet-Pro 5i®. 

 

5. RESULTADOS  

No total, 76 servidores participaram em todas as etapas de coleta de dados, 

sendo que 46% eram do gênero masculino e 54% do gênero feminino. A tabela 1 

descreve a caracterização sociodemográficas dos servidores. 

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica dos servidores públicos (n=76), masculino (n=35) e 
feminino (n=41), Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Jaboticabal, 2015. 

 
Total Masculino Feminino  

 Estado Civil    

Solteiro 9 (11,84) 2 (2,63) 7 (9,21) 

Casado 59 (77,63) 30 (39,47)  29 (38,15) 

Separado/Divorciado 7 (9,21) 3 (3,94) 4 (5,26) 

Viúvo 1 (1,31) --- 1 (1,31) 

Faixa Etária 

   21- 30 anos 5 (6,57) 2 (2,63) 3 (3,94) 

30-40 anos 14 (18,42) 3 (3,94) 11 (14,47) 

40-50 anos 28 (36,84) 17 (22,36) 11 (14,47) 

50-60 anos 29 (38,15) 13 (17,10) 16 (21,10) 

Escolaridade  

   0 - 4 anos --- --- --- 

4 - 8 anos 6 (7,89) 5 (6,57) 1 (1,31) 

8 - 12 anos 18 (23,68) 8 (10,52) 10 (13,15) 

mais 12 anos 42 (55,26) 12 (15,78) 30 (39,47) 

Renda Familiar 

   até 3 salários 15 (19,73 11 (14,47) 4 (5,26) 

4 a 6 salários 36 (47,36) 15 (19,73) 21 (27,63) 

7 a 9 salários 20 (26,31) 8 (10,52) 12 (15,78) 

mais 10 salários 6 (7,89) 1 (1,31) 5 (6,57) 

Tabagismo 
   Sim, faço uso 4 (5,26) 4 (5,26) --- 

Sim, já fiz uso 13 (17,10) 8 (10,52) 5 (6,57) 

Nunca 59 (77,63) 23 (30,26) 36 (47,36) 

Álcool 
   Sim, faço uso 35 (46,05) 23 (30,26) 12 (15,78) 

Sim, já fiz uso 16 (21,05) 8 (10,52) 8 (10,52) 

Nunca 25 (32,89) 4 (5,26) 21 (27,63) 

Fonte: Próprio Autor. 



A classificação do estado nutricional está demonstrada na figura 1 onde 

avaliou que 61,8% dos servidores estavam fora do padrão nutricional considerado 

adequado pela OMS (2000).  A faixa etária mais acometida pelos riscos de 

sobrepeso/obesidade foi entre 40 a 60 anos, representada em 39,5% por homens. 

Em relação a CA, os riscos para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares 

estão aumentados para as mulheres em 35,5% e para os homens em 30,3% dos 

pesquisados. 

 
Figura 1- Porcentagem da classificação do estado nutricional de servidores públicos (n=76), 
masculino (n=35) e feminino (n=41), segundo a faixa etária e o gênero, Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias, Jaboticabal, 2015. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

 O nível de atividade física, através do instrumento IPAQ possibilitou a 

classificação desse grupo, relacionando as rotinas diárias de trabalho, de lazer, de 

locomoção e do lar com a prática de atividade física. Os resultados obtidos 

demonstraram que 9,21% (n = 7) são indivíduos muito ativos; 51,31% (n = 39) são 

ativos; 31,57% (n = 24) são relativamente ativos e 7,89% (n = 6) são sedentários 

(Figura 2). 

Figura 2 – Porcentagem da classificação do nível de atividade física dos servidores públicos (n = 76), 
através do IPAQ, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Jaboticabal, 2015. 

 
                                Fonte: Próprio Autor. 
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As doenças associadas à alimentação compreenderam a hipertensão 

(22,4%), a colesterolemia (13,1%), o Diabetes Mellitus (10,5%), o Hipotireoidismo 

(5,4%), Triglicérides (2,6%) e Ácido Úrico (1,3%). Àquelas relacionadas ao Trato 

Gastrointestinal (TG) conferiram a Gastrite (2,6%), o Refluxo Esofágico (2.6%), a 

Hérnia de Hiato (1,3%) e a Esofagite (1,3%). E outras doenças caracterizaram 

21,0% das doenças mencionadas. 

Quanto ao tabagismo, os resultados denotaram que 5,26% (n = 4) desse 

grupo de servidores são fumantes (possuem o hábito de fumar); 17,10% (n = 13) são 

ex-fumantes (possuíam o hábito de fumar e atualmente não mais o pratica) e 

77,63% (n = 59) são não fumantes (nunca haviam fumado ou experimentado). 

Considerando, que os homens representaram exclusivamente os 5,26% do 

percentual de fumantes. 

Através dos recordatórios de 24 horas (R 24h) aplicados, a média diária do 

valor energético das refeições desses servidores conferiu 2056,27Kcal/dia, os 

homens consomem média de 2289,93 Kcal/dia e as mulheres 1735,37 Kcal/dia. A 

média de consumo de macronutrientes da dieta diária conferiu 50,6% de 

carboidratos (CHO), 18,5% de proteínas (PTN) e 27,3% de lipídeos (LIP), conforme 

os valores estabelecidos de referência para o Gasto Energético Total (GET). 

Relacionando os valores por gênero, os homens consumiram médias de consumo 

para os macronutrientes em 44,9% de CHO, 19,5% de PTN e 28,6% de LIP. Já para 

as mulheres estes valores implicaram em 48,8% de CHO, 19,9% de PTN e 30,9% de 

LIP. Os micronutrientes estudados implicaram que as médias de consumo não 

atingiram as recomendações para essa faixa etária adulta conforme o que é 

preconizado pelas DRI (2002). A frequência de alimentos consumidos na semana 

está descrita na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3. Percentual da frequência alimentar por servidores públicos (n = 76) através do Formulário 
de Marcadores do Consumo Alimentar (SISVAN), Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de 
Jaboticabal, 2015. 

 

 

6. DISCUSSÃO/CONCLUSÃO 

Encontrou-se neste estudo a participação em maior número do sexo feminino; 

embora na instituição avaliada o número de mulheres prestadoras de serviço ser 

maior do que o de homens, pode-se  constatar que elas apresentam maior 

preocupação com a saúde do que os homens, corroborando com a revisão de 

Rocha et al. (2012).  

Nesse estudo, na relação entre as variáveis peso e estatura foram 

encontrados, respectivamente, valores acima do recomendado para o Índice de 

Massa Corporal (IMC) em 32,9% para os homens e 27,6% para as mulheres. 

Resultados semelhantes foram demonstrados por Castro; Anjos; Lourenço (2004) 

que evidenciaram numa pesquisa com trabalhadores, maior prevalência de 

sobrepeso e obesidade no gênero masculino. O crescimento da obesidade é um 

fator contemporâneo presente em vários grupos de trabalhadores específicos. O 

excesso de peso em 59,2% dos servidores evidencia um grupo com elevado risco 

para o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis, valores próximos ao 

encontrado por Matos et al. (2004).   

Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2002/2003 da 

Fundação IBGE, o excesso de peso tende a aumentar com a idade, de modo mais 

rápido para os homens e de modo mais lento, porém mais prolongado, para as 

mulheres (BRASIL, 2006).  

Batista Filho e Rissin (2003) e Souza et al. (2003), descreveram que a 

avaliação do risco cardiovascular através da CA está elevada em vários estudos 



nacionais, bem como o achado no presente trabalho;  associado ainda ao excesso 

de peso em adultos. 

A maioria dos servidores foi avaliada como pessoas ativas, que segundo 

diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a atividade física é o fator 

determinante do balanço energético e controle de peso, trazendo benefícios 

substanciais também para outras doenças correlatas à dieta. Além disso, o exercício 

físico regular reduz o aumento da pressão arterial, melhora os níveis glicêmicos e 

eleva o HDL- colesterol (SBC, 2007). 

Relacionando a idade funcional com o nível de atividade física dos 

trabalhadores, 40,8% dos servidores com representatividade de 15 anos ou mais de 

atividades desempenhadas foram classificados como indivíduos ativos e muito 

ativos, diferenciando do percentual de trabalhadores com menos de 15 anos com 

23,7%. Corroborando com estudo de Leão et al. (2011), ao avaliar o nível de 

atividade física de trabalhadores com diferentes tempos de serviço, evidenciou que 

quanto maior o tempo de serviço, menor é a prevalência de servidores pouco ativos 

e sedentários. Nesta pesquisa, ainda foi demonstrado que 25% das mulheres 

encontraram-se eutróficas e 27,8% com sobrepeso ou obesidade, e os homens com 

13,1% e 34,1% respectivamente; porém observou-se que o gênero masculino é mais 

ativo quando comparado às mulheres. 

Para a média diária do valor energético das refeições realizadas pelos 

servidores, encontrou-se um consumo inadequado de nutrientes. O consumo de 

gorduras saturadas e de colesterol provenientes da dieta situou acima da 

distribuição recomendada, acima de 10% do VET e 12,8%, respectivamente. A 

recomendação de fibras, de cálcio e de ferro ficaram em valores abaixo da 

recomendação preconizada e diária para cada gênero (DRI, 2002). 

De acordo com a POF de 2008/2009, nas regiões economicamente mais 

desenvolvidas como o Sudeste, observa-se uma diminuição do consumo de 

carboidratos e o aumento da participação de proteínas e gorduras na alimentação de 

famílias de melhor rendimento, o que justifica o percentual de doenças ligadas à 

alimentação como Hipertensão, Colesterolemia e Diabetdoes Melittus conforme 

demostrado no presente estudo (BRASIL, 2010). 
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