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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A alimentação é necessidade
básica e influencia a qualidade de vida por sua relação com a manutenção, prevenção ou
recuperação da saúde. A alimentação deve ser saudável, completa, variada, agradável ao
paladar e segura para, assim, cumprir seu papel (ZANDONADI et al., 2007). A
prevalência de excesso de peso e obesidade está aumentando em um ritmo alarmante em
muitos países inclusive no Brasil. O aumento da prevalência de obesidade encontra
explicações nas mudanças comportamentais ocorridas nas últimas décadas, sobretudo
devido à alimentação inadequada e ao sedentarismo (GOMES et al., 2010). O sobrepeso
e a obesidade são índices prognósticos importantes para agravos à saúde (OLIVEIRA et
al., 2010; VILARINHO e LISBOA, 2010). Nos últimos anos, trabalhos realizados com
funcionários de hospitais têm possibilitado um melhor reconhecimento dos diferentes
fatores de risco que comprometem a saúde dos mesmos. Assim, o presente tevo como
objetivo avaliar os hábitos alimentares de funcionários de um hospital do Município de
Caxias do Sul. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal de caráter
observacional. Foram aplicados questionários sobre hábitos (alimentares e de rotina) e
avaliação antropométrica (por meio do Índice de Massa Corporal -IMC) em funcionários
de um hospital na Cidade de Caxias do Sul. A mensuração de peso e da estatura foi feita
de acordo com o preconizado pela OMS e o IMC foi obtido através da fórmula
IMC=peso(kg)/altura2(m) e classificado de acordo com a OMS (WHO, 2006). Os
funcionários foram selecionados aleatoriamente e de acordo com a disponibilidade no
trabalho. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Participaram do estudo 25 funcionários,
sendo dois (8%) homens e 23 (92%) mulheres; a idade variou entre 22 a 49 anos. Com
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relação à classificação do IMC 36% da amostra apresentou sobrepeso (IMC ≥ 25kg/m2),
sendo este mais prevalente nos homens (100%), 7 (30%) mulheres apresentaram
sobrepeso, 3 (12%) apresentaram obesidade grau I (IMC ≥ 30kg/m2). É amplamente
difundido na literatura que a obesidade é um forte fator de risco para DCV e síndrome
Metabólica (SHERER E VIEIRA, 2010). Os resultados encontrados se assemelham a
outro estudo semelhante no qual a prevalência de sobrepeso também foi elevada
(OLIVEIRA e al. 2010). Prática de atividade física de forma regular associa-se com
múltiplos benefícios à saúde (CUNHA et al., 2014). Neste estudo 40% dos participantes
não realizam nenhum tipo de atividade física, 16% realizam sempre que possível e 44%
quando lembram ou podem. Em estudo semelhante 41% dos profissionais realizavam
algum tipo de atividade física (GUERRA et al., 2016). Já no estudo de Bottoli, Moraes e
Goldmeier (2009) realizado com o mesmo perfil de trabalhadores, o sedentarismo foi
referido por 55% do grupo de participantes. Com relação aos hábitos alimentares, 50%
da amostra referiu consumo de alimentos congelados ou pré-preparados. A maior parte
dos funcionários relatou não ter horário específico para refeições substituindo almoço ou
jantar por lanches rápidos mais de duas vezes na semana. O consumo de guloseimas e
industrializados mostrou-se prevalente em 99% da amostra. Em um estudo similar
(VIRALINHO E LISBOA, 2010) 49,3% da amostra justificou a presença de hábitos ruins
por falta de tempo. Estudos apontam que refeições realizadas fora do domicílio
apresentam maiores quantidades de gorduras totais, gorduras saturadas e colesterol,
quando comparadas com a alimentação preparada em casa (LIN, FRAZÃO E GUTHRIE,
1999). Vários estudos apontam que o ambiente e a organização do trabalho teriam uma
participação no favorecimento de doenças através de mecanismos ligados ao estresse e a
outras interferências sobre o padrão de estilo de vida (MEDINA, 2000), neste sentido,
neste estudo 100% da amostra referiu mudanças de hábitos alimentares devido a rotina
de trabalho e 50% referiu ter poucas horas livre para descanso e lazer. CONCLUSÃO:
Assim, estes resultados apontam a importância do monitoramento nutricional destes
funcionários, e a necessidade de ações de educação nutricional bem como de oficinas de
preparo de alimentos saudáveis e de forma rápida, minimizando o impacto da realização
de refeições fora de cada ou em locais pouco saudáveis.
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