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RESUMO 
 
 
Atualmente, muitos fatores tem alterado a alimentação dos brasileiros, dentre os 
quais se destaca a competitividade no mercado de trabalho. Neste contexto, sabe-se 
que o trabalho no comércio possui uma grande carga horária, sendo uma população 
que merece atenção, pois podem estar com sua saúde em risco devido a maus 
hábitos alimentares. Sabendo disso, o estudo teve por objetivo avaliar o estado 
nutricional e hábito alimentar de funcionários do comércio de Apucarana- Pr. Trata-
se de uma pesquisa transversal, de caráter quantitativo e qualitativo, onde foram 
entrevistadas 35 pessoas com idade entre 18 e 45 anos, de ambos os gêneros, que 
trabalham em alguma loja do comércio varejista de Apucarana- Pr. Os resultados 
revelaram que a eutrofia esteve presente em 51,42% da amostra e o sobrepeso e 
obesidade grau I somaram 45,7% nos entrevistados. Quanto aos hábitos 
alimentares, foram considerados ruins na avaliação do questionário de frequência 
alimentar, onde a maioria dos alimentos é consumido com desregularidade quanto 
aos preceitos da pirâmide alimentar. Sendo assim, há uma relação proporcional 
entre a qualidade da alimentação com o estado nutricional destes indivíduos. 
Portanto, o papel da intervenção nutricional sobre estes trabalhadores é importante 
para que seu rendimento e saúde sejam melhorados. 
 
Palavras-chave: perfil nutricional, perfil dietético, varejo.  
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ABSTRACT 
 
 
Currently, many factors have altered the diet of Brazilians, among which the 
competitiveness in the labor market stands out. In this context, it is known that work 
in commerce has a large workload, being a population that deserves attention, as 
they may be at risk because of poor eating habits. The objective of this study was to 
evaluate the nutritional status and eating habits of Apucarana Pr employees. This 
was a cross-sectional qualitative and quantitative study, where 35 people aged 18-45 
years were interviewed , of both genders, who work in some retail store in 
Apucarana-Pr. The results revealed that eutrophy was present in 51.42% of the 
sample and overweight and obesity grade I accounted for 45.7% in the interviewees. 
Regarding dietary habits, they were considered bad in the evaluation of the food 
frequency questionnaire, where most food is consumed with deregulation regarding 
the food pyramid precepts. Therefore, there is a proportional relationship between 
the quality of the diet and the nutritional status of these individuals. Therefore, the 
role of nutritional intervention on these workers is important so that their income and 
health are improved. 
 
Key words: nutritional profile, dietary profile, retail. 
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1 INTRODUÇÃO 

Vranjac (2008) diz que vários países em desenvolvimento, incluindo o Brasil 

vêm passando por uma transição nutricional onde se observa uma alteração do 

padrão alimentar, com a substituição do consumo de cereais, feijões, raízes e 

tubérculos por alimentos mais ricos em gorduras e açúcares. 

Segundo a pesquisa nacional de saúde realizada em 2010 pelo Ministério da 

Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

alimentação da população brasileira é debilitada nutricionalmente e rica em 

alimentos gordurosos. Ou seja, a alimentação é mais voltada para o prazer de comer 

do que para o valor nutritivo do alimento (LEONARDO, 2006). 

Tais hábitos alimentares considerados ruins tem a industrialização como 

uma das responsáveis pelo distanciamento das pessoas em relação aos alimentos 

no sentido em que dificulta a percepção da origem e/ou dos ingredientes que 

compõem um prato. A intensificação do desenvolvimento tecnológico, que propiciou 

alterações no modo de vida dos indivíduos e revolucionou a cozinha, colabora nesse 

sentido (PROENÇA, 2010). 

Outra consequência da crescente globalização é o aumento da 

competitividade no mercado de trabalho, gerando problemas com a saúde do 

trabalhador, principalmente, em função da má alimentação, do sedentarismo, e 

nesse meio, também, evidencia-se que muitas empresas já estão se 

conscientizando para a melhoria da qualidade de vida e das condições de trabalho 

dos seus empregados, tornando-se um investimento necessário (BRASIL, 1999). 

A alimentação do trabalhador deve ser adequada para garantir as 

necessidades calóricas e também possibilitar melhores condições de saúde e 

qualidade de vida aos indivíduos, além de aumentar a produtividade e oportunidade 

de desenvolvimento (NESPECA; CYRILLO, 2011). 

O ambiente de trabalho é reconhecido como um local estratégico de 

promoção da saúde e alimentação saudável. A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) considera que o local de trabalho deve dar a oportunidade e estimular os 

trabalhadores a fazerem escolhas saudáveis (WHO, 2004). 

No entanto, para atingir uma alimentação balanceada, o indivíduo leigo no 

assunto necessita de informações que um processo educativo pode proporcionar. 

Portanto, a educação nutricional é um instrumento eficaz para evidenciar a 
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importância da alimentação para a saúde e as patologias que podem surgir em 

função de uma alimentação inadequada.  

Tendo em vista que o exercício do trabalho no comércio varejista exige 

grande gasto calórico, devido ao tempo que o funcionário permanece em pé, 

andando, dobrando roupas, limpando e arrumando superfícies e objetos, uma 

alimentação saudável é imprescindível para a melhor qualidade de vida e prevenção 

de fadiga, cansaço precoce e diversas patologias. 

Neste sentido, é importante avaliar o estado nutricional desta população, 

estudando o produto da relação entre consumo alimentar e necessidades 

nutricionais (FISBERG; MARTINI; SLATER, 2005). 

Para este fim, vários estudos vêm utilizando dados antropométricos que se 

justifica, conforme Sampaio (2012), pelo uso de equipamentos de baixo custo e 

portáteis, por suas técnicas não invasivas, pela obtenção rápida dos resultados e 

fidedignidade do método, além da possibilidade que este método oferece para para 

monitorar os efeitos das medidas de intervenção de saúde e nutrição e a influência 

dos fatores ambientais no estado nutricional, nos âmbitos individual e coletivo. 

Sendo assim, conhecer o hábito alimentar, relacionando-o com o estado 

nutricional destes indivíduos permitirá o entendimento da relação entre estes 

aspectos e o impacto do cotidiano corrido na alimentação.   
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral  

Avaliar o estado nutricional e hábito alimentar de funcionários do comércio 

de Apucarana- Pr.  

2.2 Objetivos Específicos 

 Analisar quantitativa e qualitativamente a alimentação;  

 Classificar o estado nutricional de acordo com IMC (Índice de massa 

muscular); 

 Correlacionar o estado nutricional e hábitos alimentares; 

 Realizar ação de educação nutricional. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Alimentação saudável 

A alimentação é uma necessidade básica e um direito humano. Não se 

come apenas porque se precisa de nutrientes e calorias para manter o corpo 

funcionando. Comer tem um sentido muito mais amplo, pois envolve seleção, 

escolhas, ocasiões e rituais (SOUZA, 2012) e está no contexto da promoção da 

saúde. 

Segundo Philippi (2014), a prática ou comportamento alimentar pode ser 

entendida como todas as formas de convívio com o alimento, sendo um conjunto de 

ações realizadas desde o momento em que o indivíduo decide escolher qual 

alimento consumir, escolha do modo de preparo e utensílios a serem utilizados, 

assim como os horários e as refeições. 

Uma boa alimentação é aquela que mantém o organismo em estado de 

saúde, ou seja, com ossos e dentes fortes, peso e estatura de acordo com o biotipo 

do indivíduo, boa disposição, resistência às enfermidades, vontade de trabalhar e 

divertir-se, para isso se faz necessária uma dieta balanceada que contenha variados 

nutrientes com múltiplas funções (MONTEIRO; COSTA, 2004). 

De acordo com os princípios de uma nutrição saudável, a mesma deve 

fornecer todos os grupos alimentares, como água, carboidratos, proteínas, lipídios, 

vitaminas, fibras e minerais, os quais são indispensáveis ao bom funcionamento do 

organismo. A diversidade dietética pressupõe que nenhum alimento específico ou 

grupo deles, isoladamente, é suficiente para fornecer todos os nutrientes 

necessários a uma boa nutrição e consequente manutenção da saúde, como 

sinalizado no Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014). 

A Pirâmide Alimentar é uma ferramenta de auxílio à nutrição para que haja 

uma melhor orientação, adequação e escolha dos alimentos, promovendo saúde e 

hábitos alimentares sadios, tendo como base recomendações nutricionais e a 

composição dos alimentos (LANZILOTTI et al., 2005). 

A pirâmide alimentar adaptada para a população brasileira (PHILIPPI, e col., 

1999) publicada em 1999, evoluiu para a atual com valor energético recomendado 

de 2.000 quilocalorias (kcal) (Figura 1), proposta após a modificação da 

recomendação energética média diária para a população brasileira pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 2005, havendo também a inclusão 
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das mensagens de importância das 6 refeições diárias e das atividades físicas, 

ressaltando essencialidade do binômio alimentação saudável e atividade física diária 

(PHILIPPI, 2014). 

Figura 1 - Nova pirâmide alimentar 2014 

 

Fonte: PHILIPPI (2014). 

Segundo Freitas (2002) a pirâmide alimentar serve de orientação de 

quantidade e proporção de grupos alimentares, basta seguir este modelo para 

garantir uma alimentação equilibrada. 

Sendo assim, a base da pirâmide alimentar é o grupo dos cereais, 

tubérculos e raízes, ou seja, do arroz, pão, massa, batata e mandioca, principais 

alimentos que estão reunidos por terem como predominante fonte o carboidrato, 

principal fonte de energia alimentar (4kcal/g) no Brasil e no mundo (AMARAL, 2008). 

De acordo com a pirâmide, para uma dieta saudável com 2.000 kcal, é recomendado 

6 porções deste grupo distribuídos nas refeições de um dia. 

Na segunda faixa da pirâmide alimentar está o grupo dos legumes e 

verduras, e o das frutas, devendo estar presente na dieta diária em 3 porções cada. 

Frutas, legumes e verduras são alimentos fonte de um grande número de nutrientes, 
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incluindo vitaminas, minerais, fibras e diversas outras classes de compostos 

bioativos. Dentre as vitaminas, o folato tem merecido destaque como um dos 

nutrientes chave envolvido na manutenção da saúde e prevenção de doenças 

crônicas. (LAMPE, 1999; STOVER, 2004). 

Em estudo realizado por Costa e cols. (2007), verificou-se que os escolares 

apresentam consumo e preferência pelos alimentos do grupo das hortaliças e 

verduras, inferior aos valores de recomendações diários da pirâmide alimentar, 

sendo dos alimentos desse grupo a alface e o tomate os mais citados. 

Conforme Brasil (2014) para a População Brasileira o consumo de frutas, 

legumes e verduras auxiliam na prevenção e no controle das doenças crônicas não 

transmissíveis, principalmente quando associadas a obesidade. 

No próximo piso da pirâmide alimentar está o grupo do leite e seus 

derivados, como queijo e iogurte, sendo recomendado 3 porções diárias, carnes e 

ovos, com recomendação de 1 porção diária e o grupo dos feijões e oleaginosas, 

com recomendação de 1 porção diária. Estes alimentos estão no mesmo patamar na 

pirâmide por serem de origem protéica devendo ser consumidos na proporção de 10 

a 15% do valor energético total (VET), não significando, no entanto, que possam ser 

substituídos entre si, devido suas particularidades (PHILIPPI, 2014). 

O grupo do leite e derivados mereceu atenção especial pelo fato de ser fonte 

de riboflavina (B2) e cálcio, micronutriente importante em todas as fases da vida. 

Com três porções diárias de leite consegue-se, em média, 800 mg de cálcio, 

suficientes para cobrir as necessidades exigidas para adultos e crianças. Porém, é 

necessário aumentar o consumo de alimentos fontes deste nutriente para gestantes, 

nutrizes e adolescentes (SILVA et. al, 2004). 

 Já no grupo das carnes e ovos, destacam-se os peixes regionais, o salmão 

e sardinha, além do frango sem pele, ovos e os cortes mais magros e grelhados. 

Estes alimentos foram incluídos da pirâmide por serem fontes de proteína de alto 

valor biológico além de uma alta biodisponibilidade de ferro, mineral fundamental ao 

organismo humano, por estar envolvido em algumas funções como formação dos 

glóbulos vermelhos, transporte do oxigênio e de dióxido de carbono, respiração 

celular, síntese de colágeno, remoção de lipídios do sangue, produção de 

anticorpos, entre outras (MARTINO; MARTINO, 2010). 

A recomendação do Ministério da Saúde é retirar a gordura aparente das 

carnes e a pele das aves (ricos em ácidos graxos saturados e colesterol) antes da 
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preparação, com a finalidade de tornar esses alimentos mais saudáveis; consumir 

peixe fresco pelo menos duas vezes por semana, e consumir ao menos uma vez por 

semana, uma porção vísceras e miúdos, como o fígado bovino (BRASIL, 2009). 

Ainda no mesmo andar da pirâmide, estão os feijões e oleaginosas. Devido 

às leguminosas serem comuns na alimentação básica do brasileiro, principalmente o 

feijão, achou-se conveniente colocá-las a parte, uma vez que não possuem os 

mesmos valores nutritivos que carnes e ovos e são os produtos isolados que mais 

contribuem para o consumo de proteínas, não podendo ser substituídas uma pela 

outra, sem o necessário ajuste no equilíbrio de aminoácidos, que é dado pelo 

consumo simultâneo deste alimento com o arroz (TAGLE, 1981). 

No topo da nova pirâmide está o grupo dos óleos e gorduras, com 

recomendação diária de 1 porção, onde destacou-se o uso do azeite; e o grupo de 

açúcares e doces, onde acrescentou-se o chocolate e o açucareiro, sendo a 

recomendação diária de 1 porção também (CUPPARI, 2005).  

Os açúcares simples possuem como função a produção de energia, 

entretanto, não estão na base da pirâmide alimentar porque diferentemente do arroz 

e raízes, estes não são essenciais para o organismo humano, sendo que a energia 

necessária pode ser adquirida pelos alimentos fontes de carboidratos complexos. 

Além disso, o consumo frequente e excessivo deste grupo alimentar pode aumentar 

a prevalência de sobrepeso/obesidade e de intolerância à glicose/Diabetes mellitus 

(PHILIPPI, 2014).  

3.2 Consumo alimentar do brasileiro 

O processo evolutivo da alimentação humana atravessou várias etapas. No 

início, o ser humano limitou-se à caça, à pesca e à coleta de vegetais; 

posteriormente, agregou à sua cultura habilidades como o manejo agropecuário e o 

cultivo de plantas, desenvolvendo técnicas para a produção de alimentos e 

aprendendo a usar o meio ambiente a seu favor (CUPPARI, 2005). 

Porém, após isso, na segunda metade do século XVIII, quando a Europa 

vivia a primeira fase da Revolução Industrial e dava início ao neocolonialismo, 

dominando países africanos, asiáticos e americanos, houve a necessidade da 

criação de uma das maiores revoluções ocorridas na forma de a humanidade se 

alimentar: os produtos em conserva, ou seja, a comida preservada para durar meses 

em recipientes lacrados (OLIVEIRA, 2014). 
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Sendo assim, a qualidade da alimentação foi bastante afetada. A variedade 

de alimentos consumida pelos brasileiros é menor, não havendo concomitante 

melhora na qualidade da dieta, que passa a ter menor valor nutricional. O aumento 

na frequência da alimentação feita fora de casa e a preferência pela compra de 

alimentos em supermercados são fatores que favorecem a diversificação de gêneros 

e o consumo de alimentos industrializados. (PINHEIRO, 2001; SOUZA, 2002). 

Na tentativa de adequar a alimentação ao ritmo acelerado do dia-a-dia, as 

escolhas e os hábitos de consumo passaram a apontar para alimentos mais 

condizentes com o novo estilo de vida, fazendo com que fossem incorporados 

hábitos rápidos e práticos. (FLANDRIN; MONTANARI, 1996). 

Com isso, percebe-se o aumento do consumo de refeições rápidas (fast 

food), alimentos processados, prontos ou semiprontos, como resultado de um 

maciço investimento em publicidade por empresas que atuam no setor de alimentos, 

em grande parte responsáveis pela modificação dos padrões culturais e do estilo de 

vida de milhões de pessoas (NUNES, 2008). 

Estas modificações nos estilos de vida, graças à urbanização e à 

industrialização crescentes, a intensificação do trabalho feminino, a evolução das 

formas de distribuição dos alimentos e do marketing, entre outros fatores, 

contribuíram diretamente para o aumento da alimentação fora de casa 

(MENDONÇA; ANJOS, 2004; NOVAES, 2004). 

Essa mudança na vida do brasileiro ocasionou uma alteração dos principais 

problemas de saúde pública. Antes a preocupação era com as doenças relacionadas 

à fome e à miséria, atualmente, em contraposição, observa-se um aumento sensível 

de problemas como obesidade e doenças crônicas relacionadas ao excesso do 

consumo alimentar (VASCONCELOS, 2005). 

3.3 Hábito alimentar e patologias associadas 

Os hábitos são determinados por diversos fatores, os quais incluem: as 

condições de moradia do indivíduo, a renda, o sexo e a idade. Embora estudos 

sobre esse tema sejam muito raros, sabe-se que hábitos saudáveis de alimentação 

são muito importantes para uma melhor qualidade de vida da população em geral 

(CASTRO; CASTRO; GUGELMIM, 2012). 

Segundo Carvalho et al. (2013), desde os primórdios da história, os 

alimentos são utilizados com o intuito de reduzir o risco de doenças, como, por 
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exemplo, a utilização das mais variadas espécies de vegetais, sob as diversas 

formas, para tratar as enfermidades. 

Algumas doenças, conhecidas como doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), comuns na atualidade, como obesidade, doenças cardíacas, hipertensão 

arterial, osteoporose, câncer e diabetes mellitus são ocasionadas muitas vezes pelo 

fato dos indivíduos se exporem por um longo tempo a uma alimentação 

desequilibrada. Devido ao fato dessa alimentação ser rica em gordura saturada, 

açúcar, sódio e o consumo frequente de bebidas alcoólicas, a união destes hábitos 

com o sedentarismo pode vir a causar estas doenças da atualidade (FREIRE et al., 

2012).  

3.3.1 Obesidade 

O estilo de vida inadequado combinado com hábitos alimentares 

inadequados, sedentarismo, velocidade da refeição, entre outros fatores, podem 

levar à obesidade. A obesidade é uma das doenças nutricionais que mais tem 

apresentado aumento de incidência, não apenas nos países ricos, mas também nos 

países em desenvolvimento (MENEZES et al., 2009). 

O excesso de gordura é um dos maiores problemas de saúde em muitos 

países, principalmente os industrializados. É um problema de abrangência mundial 

pela OMS pelo fato de atingir um elevado número de pessoas e predispõe o 

organismo a vários tipos de doenças e a morte prematura. Os indicadores de 

qualidade de vida colocam as pessoas obesas em desvantagens (WANDERLEY; 

FERREIRA, 2010). 

Simon et al. (2014) afirmam que a obesidade está relacionada ao 

aparecimento de várias outras DCNT como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), doenças cardiovasculares (DCV) e câncer, que reduzem a 

qualidade de vida do indivíduo e têm impacto significativo em suas vidas.  

Para prevenção da obesidade, considerada uma epidemia nos Estados 

Unidos, sendo também um fato no Brasil, conforme Sichieri (et. al. 2000), deve-se 

estabelecer dietas saudáveis, para prevenir esta doença e também o ganho de 

peso. Além disso, deve-se incluir a prática de atividades físicas, como um 

comportamento para uma vida saudável e assim promover a saúde. 
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3.3.2 Doenças cardiovasculares 

Segundo Nascimento et al. (2002) as DCV são doenças que causam 

distúrbios no coração e vasos sanguíneos, responsáveis pela maior taxa de 

morbidade e mortalidade no mundo, sendo que requerem os mais elevados custos 

de assistência social e econômica. Dentre as DCV de maior ocorrência podem-se 

destacar doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, angina, infarto agudo do 

miocárdio, doenças valvares, arritmia e doenças hipertensivas. 

A introdução de várias estratégias terapêuticas, como drogas e dispositivos 

médicos, determinou uma redução substancial na mortalidade por DCV em geral. De 

fato, os avanços terapêuticos e diagnósticos no campo cardiovascular contribuíram 

para um aumento de 80% na expectativa de vida da população mundial (PINTO, 

2018). 

No entanto, no Brasil, as DCV ainda figuram na lista das dez principais 

causas de morte, sendo que em 2007 houve uma taxa de 48,9% de mortalidade 

específica por doenças do aparelho circulatório, e no Ceará esta taxa foi de 39,3% 

(BRASIL, 2011). 

Os estudos epidemiológicos têm fornecido evidências sobre a importância 

da dieta como fator de risco para doenças cardiovasculares. Vários alimentos e 

nutrientes têm sido relacionados à ocorrência de doenças crônicas em diferentes 

populações, destacando-se o consumo excessivo de colesterol e gorduras 

saturadas, nutrientes implicados na gênese das doenças cardiovasculares 

(PETRIBÚ; CABRAL; ARRUDA, 2009). 

Bons hábitos alimentares podem influenciar positivamente neste quadro, 

sendo que a manutenção de um peso adequado determina diminuição da pressão 

arterial, melhora nos parâmetros dos lipídeos e glicose séricos e reduz os fatores de 

risco para DCV, tornando, reversíveis as alterações cardíacas decorrentes da 

obesidade (VALEZI; MACHADO, 2011). 

Dentre as principais explicações para a ação curativa e preventiva dos 

nutrientes é o seu poder antioxidante. Vários dos problemas de saúde estão 

intimamente relacionados à ação de formações tóxicas no organismo, responsáveis 

pela oxidação, que atua por sua vez na obstrução das artérias. Estes oxidantes são 

provenientes de processos normais no organismo, como por exemplo, respiração, 

ou também podem ser devido ao ambiente, e quando em pequenas quantidades 
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eles são importantes na renovação da membrana celular, no combate a 

microrganismos e nas respostas inflamatórias, porém quando em excesso, eles 

também podem atacar as moléculas de gordura, contribuindo para o 

desenvolvimento de doenças (CARVALHO et al, 2006). 

3.3.3 Hipertensão arterial sistêmica 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) pode ser definida como a pressão 

sistólica igual ou superior a 140 mm/Hg ou a pressão diastólica igual ou superior a 

90 mm/Hg ou ambas, apresentando diversos fatores de risco, como sexo, idade, 

sobrepeso, fumo, álcool e má alimentação (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2003). 

A doença tem curso clínico assintomático, e as manifestações clínicas das 

suas complicações são tardias. Contudo, a hipertensão arterial tem consequências 

devastadoras: é o principal fator de risco para acidente vascular cerebral (AVC) e 

insuficiência cardíaca congestiva; é a principal causa de insuficiência renal crônica 

terminal no Brasil, levando à necessidade de terapia renal substitutiva e, ainda, é o 

terceiro fator de risco para infarto do miocárdio (ALMEIDA et al., 2011). 

 A OMS estima que cerca de 600 milhões de pessoas tenham HAS e 

ocorram 7,1 milhões de mortes anuais decorrentes dessa doença. Estudos indicam 

crescimento mundial de 60% dos casos da doença para 2025 (MALTA et al., 2017). 

A alimentação inadequada, especialmente com excesso de sódio e gordura 

saturada, e a inatividade física aumentam a pressão sanguínea, níveis de colesterol 

e a média do IMC, contribuindo assim com o aumento de sobrepeso e obesidade, 

além de aumentar a resistência à insulina, a qual aumenta a glicemia (WHO, 2009). 

Como fator preocupante, alto índice de consumo de sódio por brasileiros foi 

constatado por Carrijo (2013) em pesquisa realizada junto aos comensais de 

restaurantes populares no Brasil. A ingestão de sódio no almoço, mostrou-se 

elevada em todas as regiões do país, apresentando percentual de 41% acima do 

nível tolerado de ingestão para um dia inteiro. 

A alimentação saudável e equilibrada é um fator determinante na prevenção 

de DCNT. Segundo Huth et al. (2006), o consumo das quantidades recomendadas 

de alimentos do grupo de leite (três porções ao dia), por exemplo, pode contribuir 

para pressão arterial (PA) mais baixa em indivíduos de pressão arterial normal ou 

elevada, e há indicação de que peptídeos específicos associados com a caseína e 

proteínas do soro podem diminuir significativamente a pressão sanguínea.  
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Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010), o consumo 

excessivo de sal é o erro na alimentação que mais contribui para a elevação da 

pressão arterial, sendo causa de cerca de 30% dos casos no Brasil e o restante é 

atribuído a genética e excesso de peso. 

O excesso de gordura corporal se destaca por si só, pois gera um quadro de 

hiperinsulinemia que leva a um aumento do ritmo cardíaco, da ativação adrenérgica 

e da retenção de água e diminui a produção de óxido nítrico, potente vasodilatador, 

levando a um aumento da PA (CHOI et al., 2015). 

3.3.4 Câncer 

O câncer é o crescimento desordenado de um determinado grupo de 

células. Essas células passam a invadir tecidos vizinhos e muitas células espalham-

se, ramificando pelo organismo por meio das chamadas metástases, onde as células 

continuam com sua reprodução desenfreada (OLIVEIRA et al., 2010).  

O desenvolvimento de várias das formas mais comuns de câncer resulta de 

uma interação entre fatores endógenos e ambientais, sendo o mais notável desses 

fatores a dieta. Acredita-se que cerca de 35% dos diversos tipos de câncer ocorrem 

em razão de dietas inadequadas (MALTA et al., 2016). 

Além disso, a contribuição de frutas e hortaliças para a prevenção de 

doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, câncer, 

diabetes e obesidade, está bem documentada na literatura e o consumo desses 

alimentos tem sido amplamente recomendado (FOROUZANFAR, 2015). 

Bons hábitos alimentares, no geral, podem prevenir o câncer, Van Duyn e 

Pivonka (2000) destacaram as evidências epidemiológicas de que o consumo de 

frutas e hortaliças tem um efeito protetor contra diversas formas de câncer.  

Neste mesmo contexto, Greenwald  et al. (2001) afirmam que os 

fitoquímicos podem interferir direta ou indiretamente na prevenção do câncer, uma 

vez que participam em diversas etapas do metabolismo; por exemplo, atuando como 

antioxidantes ou na redução da proliferação de células cancerígenas 

3.3.5 Diabetes mellitus 

No Brasil, a prevalência de diabetes foi estimada em 5,6% no ano 2011 e a 

estimativa para 2030 aponta uma prevalência de 11,3% (BRASIL, 2013). 
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O diabetes mellitus é uma doença metabólica caracterizada por um quadro 

de hiperglicemia resultante de defeitos na ação, na secreção de insulina ou em 

ambos os casos. Quando o indivíduo é acometido pela doença por um longo período 

de tempo, tem-se como decorrência a redução da atividade de vários órgãos, como 

rins, olhos, coração, vasos sanguíneos e nervos (SILVA & MURA, 2010). 

Existem dois tipos de diabetes, a tipo I, cujo portador não produz insulina e 

as injeções são essenciais para sua sobrevivência e a tipo II, onde o portador produz 

insulina, mas o organismo não se mostra sensível ao hormônio. O corpo então 

passa a produzi-lo cada vez mais, para compensar a resistência, mas a resistência 

vai aumentando e pode ocorrer falência do pâncreas. A ação da insulina é 

progressivamente perdida, impedindo a passagem do açúcar do sangue para as 

células (CAVALCANTI, 2006). 

Os fatores predisponentes ao aparecimento do diabetes tipo II são: 

hereditariedade, obesidade, hábitos alimentares, situação sócio-econômica, estresse 

e sedentarismo (MOLENA-FERNANDES et al., 2005). 

Devido a maior ingestão de glicídios, em pessoas obesas, ocorre elevação 

na taxa de glicemia e na produção de insulina, isso a longo prazo irá acarretar 

resistência à insulina, diminuição da tolerância a glicose e hipertrofia das ilhotas de 

longerhans. O excesso de concentração de insulina plasmática leva a hipoglicemia e 

a hiperinsulinemia que é provocada pela elevada concentração em sinergia com 

glicose, para estimular a liberação de insulina (GUEDES; GUEDES, 1995). 

Os fatores de risco estabelecidos para o desenvolvimento do diabetes tipo 2 

em geral, aumentam com a idade, obesidade e a falta de atividade física. Outros 

fatores importantes de risco incluem hipertensão, dislipidemias e doenças 

vasculares (MARTINEZ; LATORRE, 2006). 

Assim, a composição alimentar parece ter influência na incidência de 

diabetes mellitus tipo II, sendo que um estudo analisando não diabéticos, realizado 

no Reino Unido, observou que a frequência no consumo de frutas e vegetais esteve 

inversamente relacionada aos casos de diabetes mellitus tipo II (Sargeant et al., 

2001). 
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3.4 O Consumo Alimentar e seu Papel na Qualidade de Vida do 

Trabalhador 

A autora Ortigoza (2001) destaca que o consumo de alimentos fora da 

residência também está vinculado ao fato de que, a partir dos anos 1970, houve um 

aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, já que elas sempre 

estiveram à frente dos serviços domésticos e do trabalho de produzir as refeições no 

ambiente da residência. Na perspectiva da sociedade capitalista e produtivista, 

comer fora de casa tornou-se um facilitador, “diminuindo o tempo de preparo dos 

alimentos ou mesmo possibilitando a realização da alimentação fora do lar”. 

Partindo-se da premissa que os adultos ativos passam maior parte do tempo 

da sua vida no ambiente de trabalho, torna-se de grande importância atribuir 

relevância a qualidade de vida (QV), bem como a qualidade de vida em seu 

ambiente de trabalho (NESPECA; CYRILLO, 2011). 

O cotidiano de trabalho acelerado, a ansiedade e a pressa são fatores que 

podem interferir nas escolhas alimentares e nos modos de comer. Ocorre, então, a 

ruptura de tradições impondo novos hábitos alimentares. Santos (2005), por sua vez, 

salienta que a praticidade e a rapidez impostas pela sociedade contemporânea 

acabam derrubando convenções construídas historicamente e pautadas pela 

tradição e pelos costumes: 

As refeições feitas em conjunto, em casa, com horário determinado e 
um cardápio planejado estão se tornando cada vez mais raras... No 
Brasil, os estudos e pesquisas têm demonstrado que, em função do 
fast-food, um novo padrão alimentar está se delineando, com 

prejuízos dos produtos da dieta tradicional do povo. O arroz, o feijão, 
a farinha de mandioca, que foram, desde o século XVIII, a base do 
cardápio da maioria da população, perdem cada vez mais espaço 
para os produtos industrializados e com maior valor agregado... A 
sociedade de consumo em massa faz com que se desestruturem os 
sistemas normativos e os controles sociais que regiam 
tradicionalmente as práticas e as representações alimentares 
(ARAÚJO, 2010, p. 22). 

Neste sentido, a alimentação do trabalhador deve garantir as necessidades 

calóricas e também possibilitar melhores condições de saúde e QV aos indivíduos 

(BRASIL, 1999). 

Vários problemas causados à saúde têm ligação direta com a alimentação 

inadequada, assim como a fatores que de uma forma ou outra acabam afetando o 

bom desempenho das atividades diárias, justificando a importância da aquisição de 
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hábitos alimentares saudáveis, visando principalmente à reeducação alimentar 

(VIEIRA, 2004). 

A alimentação inadequada e as alterações no estado nutricional dos 

trabalhadores de empresas têm relação direta com o seu rendimento profissional, 

produtividade e risco de acidentes de trabalho (WIELEWSKI; CEMIN; LIBERALI, 

2007). 

Paixão et al. (2009) demonstraram relação direta e indireta entre obesidade 

e acidentes de trabalho, fator que impede o indivíduo de desenvolver suas 

atividades profissionais, principalmente se estas estiverem relacionadas a um maior 

esforço físico. 

Promover a alimentação saudável e a prática de atividades físicas, assim 

como acompanhar o estado nutricional e de saúde da população, deve ser 

prioridade e fazer parte do cotidiano das ações de funcionários da saúde 

(COLOMBO, DERQUIN, 2008). 

Sendo assim, o olhar do nutricionista direcionado à saúde do trabalhador é 

fundamental para contribuir com um ambiente de trabalho mais saudável, por meio 

de propostas de medidas que possibilitam a melhoria da situação de saúde das 

pessoas (AGUIAR; KRAEMER; MENEZES, 2013). 

3.5 O trabalho no comércio varejista 

O comércio é importante fonte de arrecadação de impostos para as contas 

públicas, participa na geração de renda e de postos de trabalho e define eixos de 

circulação, de valorização e desvalorização imobiliária (GUIMARÃES, 2003). 

O comércio, portanto, pode-se dividir em dois ramos, o atacadista e o 

varejista. O atacadista refere-se à comercialização de produtos que são utilizados no 

processo produtivo, destinados a instituições públicas e industriais, por exemplo. Já 

o varejista, refere-se à comercialização de produtos novos e/ou usados destinados 

predominantemente a pessoas físicas, para consumo, uso pessoal ou doméstico, 

independente da natureza e quantidade vendida do produto (Glossário – IBGE, sd).  
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4 METODOLOGIA 

4.1 Tipo da pesquisa 

Este estudo é transversal, ou seccional, como também é chamado pelo fato 

de apresentar resultados “instantâneos” da situação de saúde de uma população ou 

comunidade com base na avaliação individual do estado de saúde de cada um dos 

membros do grupo, e também determinar indicadores globais de saúde para o grupo 

investigado. (ROUQUAYROL, 2003). 

A pesquisa tem caráter quantitativo e qualitativo. Quantitativo porque para 

Fonseca (2002), os resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados. 

Como as amostras geralmente são grandes e consideradas representativas da 

população, os resultados são tomados como se constituíssem um retrato real de 

toda a população alvo da pesquisa.  

Qualitativo porque, segundo Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha 

com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.   

4.2 Dados sobre o município em estudo 

Apucarana localiza-se no Vale do Ivaí, região norte do Paraná que 

compreende 28 municípios. Possui uma população em torno de 132.691 habitantes, 

sendo que cerca de 11.929 estão ativos no comércio como atividade econômica 

segundo estimativa do IBGE de 2010 (IBGE, 2010). 

O município faz parte do Corredor da Moda, extensão de 180 km que 

abrange diversas empresas do segmento de vestuário situadas entre os municípios 

de Londrina e Cianorte.  

4.3 Amostra 

A pesquisa foi realizada com indivíduos adultos com idade entre 18 e 45 

anos, de ambos os gêneros, que trabalham em alguma loja do comércio varejista de 

Apucarana- Pr e que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE A), autorizando a participação na pesquisa. 

Foram excluídos dessa pesquisa pessoas com peso superior a 150 kg, os 

que possuíam alguma deficiência física e os que não preencheram o questionário de 

maneira correta ou não conseguiram responder alguma questão do mesmo. 
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4.4 Local 

Inicialmente, a pesquisa seria feita em 8 lojas presentes na área central da 

cidade, precisamente na rua Dr. Oswaldo Cruz, localizadas entre os números 415 e 

1050 do lado direito da rua e entre 447 e 1051 do lado esquerdo da mesma, 

mesclando os artigos comercializados. Porém houve um problema com a 

autorização institucional de um dos estabelecimentos.  

Em meados de maio, a pesquisadora entrou em contato com o gerente de 

uma farmácia localizada no perímetro já mencionado e o mesmo assinou o termo de 

autorização para realização da pesquisa no local. Porém em julho, quando foi 

agendado a coleta de dados, o gerente havia trocado e a nova gerente não 

autorizou a realização da pesquisa no local. 

Sendo assim, foi possível a realização da pesquisa em apenas 7 

estabelecimentos, totalizando 35 entrevistados. 

Os responsáveis por estes estabelecimentos foram abordados e receberam 

explicação sobre o que se trata a pesquisa, após isso, foram questionados se 

autorizavam a participação de seus funcionários. Os que aceitaram assinaram uma 

autorização institucional (APÊNDICE B), contendo o carimbo da empresa. 

Em julho, houve a abordagem destes funcionários de forma aleatória e 

questionou-se se o indivíduo aceitava participar da pesquisa. Foram entrevistados 5 

funcionários de cada loja, para que se completasse o total aproximado de trinta e 

cinco pessoas entrevistadas. 

4.5 Coleta de dados 

A amostra da pesquisa respondeu um questionário (APÊNDICE C) para 

coleta de dados pessoais, clínicos e dietéticos; além disso, foi aferida a altura dos 

mesmos pelo método de envergadura; obtenção de peso; obtenção de 

antropometria da circunferência da cintura e do quadril e entrega de folder educativo. 

Por fim, com os dados em mãos, foi realizado o cálculo do IMC da amostra. O 

método utilizado para cada item citado está descrito a seguir.   

O questionário foi elaborado pela autora e escrito de forma objetiva, clara, 

simples e curta. Após a elaboração, o mesmo foi validado por três professores do 

curso de Nutrição da FAP e depois aplicado para uma quantidade de pessoas que 

não fazia parte da amostra e que represente 10% da mesma, para avaliação da 
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aceitabilidade, clareza, e entendimento do questionário, como orienta Rodriguez et 

al. (2008).  

O questionário foi feito em forma de entrevista, onde foram respondidos 

dados de identificação do indivíduo, ou seja, nome completo, idade e sexo; história 

clínica e questões de frequência alimentar mostrando respostas diárias, semanais, 

mensais, raramente ou nunca. A análise do questionário de frequência alimentar 

foram comparados com as recomendações da pirâmide alimentar proposta por 

Philippi (2014) e com o Guia Alimentar da População Brasileira (BRASIL, 2014).  

Após coleta deste questionário, foi feita a estimativa de altura a partir do 

método de envergadura. Esta técnica é considerada uma alternativa para estimativa 

de estatura de indivíduos caso não seja possível utilizar a técnica convencional. A 

técnica utilizada foi: com os membros superiores abduzidos e formando um ângulo 

de 90° com o tronco, mediu-se a distância entre a extremidade dos dedos médios. 

Essa medida obtida corresponde à estatura do indivíduo (VANNUCCHI e 

MARCHINI, 2014). 

O peso foi medido utilizando balança eletrônica portátil da marca Cadence® 

com bateria e capacidade de 150 kg (precisão de 100g). Os entrevistados deveriam 

posicionar-se em pé no centro da balança com todo o peso apoiado sobre os pés, 

estar vestindo roupas leves, excluindo sapatos, casacos e blusas de lã. O 

pesquisador ficou ao lado da balança (GORDON et al. 1988). 

Em seguida, foram realizadas as circunferências corporais de cintura e 

quadril com auxilio de fita antropométrica inelástica de 200 cm da marca Cescorf®.  

Para a circunferência da cintura foi utilizada a seguinte técnica: com o 

individuo vestindo roupas leves ficou ereto com o abdômen relaxado, os braços ao 

lado do corpo e pés juntos. A fita inelástica foi corretamente posicionada em plano 

horizontal em paralelo aos quadris, permanecendo o pesquisador ao lado do 

individuo. A medida foi realizada no ponto médio da distância entre o último arco 

costal e a crista ilíaca, ao final de uma expiração normal, sem compressão da pele 

(NACIF e VIERBIG, 2011). 

Para a medida da circunferência do quadril o individuo vestiu-se conforme na 

circunferência da cintura e mesma posição anatômica. Esta medida foi determinada 

ao nível de maior protuberância posterior dos glúteos, no plano horizontal (NACIF e 

VIERBIG, 2011).  
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Para a realização da avaliação do estado nutricional, foi estabelecido como 

método o IMC, sendo definido como o peso (em quilogramas) dividido pela estatura 

(em metros) ao quadrado (WHO, 1995).  

O IMC, proposto por Quetelet no século XIX, é amplamente utilizado para 

avaliar risco de presença de doenças. Com ele, pode-se classificar um individuo 

conforme o risco de apresentar doenças em decorrência de alterações no seu peso, 

conforme tabela 1 (VANNUCCHI e MARCHINI, 2014): 

Tabela 1 - Classificação de peso conforme a relação peso/estatura² (IMC) 

IMC Risco de apresentar doenças 

secundárias ao peso 

Classificação 

<16 Muito alto risco Desnutrição grau III 

16-16,9 Alto risco Desnutrição grau II 

17-18,4 Moderado risco Desnutrição grau I 

18,5-25 Baixo risco Normal (Eutrofia) 

25-29,9 Moderado risco Sobrepeso 

30-34,9 Alto risco Obesidade grau I 

35-40 Muito alto risco Obesidade grau II 

>40,0 Presença de doença Obesidade grau III 

Fonte: VANNUCCHI; MARCHINI, 2014. 

Sabendo que a amostra foi composta por pessoas maiores de 18 anos, 

ressalta-se que os com idade entre 18 e 19 anos são considerados adolescentes 

segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (1986), que define a adolescência 

como o intervalo compreendido entre os 10 e os 19 anos de idade, período que se 

caracteriza por grandes transformações físicas, psicológicas e sociais.  

No entanto, dentre os entrevistados, foram encontradas apenas mulheres na 

faixa etária entre 18 e 19 anos.  

Portanto, as mesmas foram avaliadas conforme a classificação de Tanner, 

que estudou e sistematizou a sequência dos eventos puberais em ambos os sexos, 

em cinco etapas, considerando, quanto ao sexo feminino, o desenvolvimento 

mamário e a distribuição e a quantidade de pelos pubianos; e no masculino, o 

aspecto dos órgãos genitais e também a quantidade e a distribuição dos pêlos 

pubianos (TANNER, 1962). 
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A representação gráfica do estagiamento de Tanner para mamas e pelos 

pubianos no sexo feminino encontra-se na Figura 1. 

Figura 2 - Estagiamento de Tanner 

 

Fonte: TANNER, 1962. 

O estágio 1 (M1 e P1) corresponde sempre à fase infantil, impúbere, e o 

estágio 5 (M5 e P5) à fase pós-puberal, adulta. Portanto, são os estágios 2, 3 e 4 

que caracterizam o período puberal (MARSHALL; TANNER, 1969). Neste sentido, 

observou-se que as mulheres entrevistadas que tinham idade entre 18 e 19 anos, 

estavam na fase adulta de acordo com o que preconiza os estudos de Tanner. 

Sendo assim, as mesmas foram consideradas mulheres adultas e classificadas de 

acordo com o IMC para adultos.  
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Após a entrevista foi entregue um folder com orientações nutricionais 

(APÊNDICE D) sobre alimentação saudável contendo as orientações pertinentes 

aos erros alimentares mais percebidos nos resultados.  

Os dados obtidos foram analisados e apresentados em forma de gráficos e 

tabelas para melhor compreensão dos resultados. 

Esta pesquisa somente foi desenvolvida após aprovação do comitê de ética 

em pesquisa com seres humanos da FAP – CETI-FAP, conforme a resolução 

466/2012, cujo número do protocolo de aprovação é 2.696.755, conforme ANEXO A. 

A folha de rosto (ANEXO B) gerada neste parecer também encontra-se em anexo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O estudo foi realizado com 35 pessoas de ambos os sexos maiores de 18 

anos, que trabalhavam em algum estabelecimento do comércio varejista de 

Apucarana/Pr. 

 Dentre os entrevistados pode-se observar (gráfico 1), que houve o predomínio 

do sexo feminino (91%). 

  
Gráfico 1 – Gênero dos trabalhadores 

 

Fonte: FARIA, MARIN, 2018. 

Segundo Rosangela et. al (2005), nos dias atuais, mais de 30 milhões de 

mulheres trabalham fora de casa no Brasil. Cerca de 50% estão no comércio, 

serviços e administração; 22% estão na agricultura; 16% na área social; 9% na 

indústria; 3% em outros setores. 

Presume-se que nesta área de trabalho, existem mais mulheres 

empregadas, tendo em vista que a maior parte das funções consiste em vendas. 

Talvez seja pelo fato de ser um trabalho que não exija força física nem habilidades 

grosseiras, como as dos homens.  

 O fato de serem ensinadas desde a infância a realizar as atividades 

domésticas faz com que elas desempenhem facilmente algumas funções que para a 

maioria dos homens podem ser difíceis, funções que dependam de atenção e 

habilidade além de muita paciência, pois muitas vezes são repetitivas e cansativas. 

9% 

91% 

Masculino

Feminino
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 “Na literatura nacional há um consenso de que o fator primordial a 
determinar a “feminização” do mercado de trabalho é o aumento do 
nível de escolaridade da mulher brasileira nos últimos anos, graças à 
evolução dos seus valores sociais. Este fator tem levado também à 
queda da taxa de fecundidade devido à adoção de métodos 
anticonceptivos, os quais se tornaram mais acessíveis e 
diversificados nos últimos tempos. Desse modo, mulheres mais 
instruídas acabam tendo menor número de filhos, o que as torna 
mais disponíveis para a atividade econômica.” (BRUSCHINI ; 
LOMBARDI, 1996 apud MAIA ;LIRA). 

Constatou-se que a faixa de idade que concentra maior número de 

trabalhadores neste setor é a de 25 a 30 anos, com percentual de 25,7% seguido da 

faixa de 18 a 20 anos, representando 20% do total da amostra, como mostra o 

gráfico 2. 

Gráfico 2 – Idade dos trabalhadores 

 

Fonte: FARIA; MARIN, 2018. 

Este resultado indica uma mão-de-obra jovem. Provavelmente porque os 

jovens trabalhadores que ingressam no mercado, muitas vezes, têm no setor do 

comércio o seu primeiro emprego, devido às reduzidas exigências existentes de 

conhecimentos técnicos e de experiência anterior.  

Diferentemente de Guimarães (2006) que argumenta que os jovens estão 

entre os grupos mais suscetíveis às taxas de desemprego, aos menores 

rendimentos e a maior precarização nos empregos, observa-se que o comércio 
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varejista destaca-se como um diferenciado cenário de emprego, sobretudo 

caracterizado por elevada participação de jovens. 

Os salários destes jovens, em seu primeiro emprego também tendem a ser 

menores, como mostra a tabela 3, onde 57% da amostra possui renda familiar com 

valores entre 1 a 3 salários mínimos. Este fator pode influenciar na alimentação 

destes trabalhadores, sendo que muitas vezes a prioridade desta renda não é 

usufruir de alimentos saudáveis e em quantidades suficientes regularmente. 

Concernente essa afirmação, Monteiro (2003) afirma que a população de baixa 

renda, mesmo tendo acesso ao alimento, se mostra propensa a economizar na 

compra, o que pode significar a redução da qualidade de vida e da variedade. 

Verifica-se também que a maioria (51,4%) apresenta ensino médio completo 

(Tabela 2). Este dado pode estar relacionado à idade dos entrevistados, ou seja, 

muitos jovens que ainda não iniciaram ou concluíram o ensino superior permanecem 

neste emprego até que sua formação chegue, para aí procurarem um trabalho que 

seja condizente com sua área de formação.  

Tabela 2 - Características gerais dos funcionários do comércio em número e 
porcentagem 

Características dos trabalhadores Total  
(n=35) 

      n                    % 

Faixa de Renda Familiar   

1 a 3 Salários mínimos 20 57,14 

3 a 6 Salários mínimos 12 34,28 

6 a 9 Salários mínimos 3 8,57 

Grau de Escolaridade   

Ensino Fundamental Incompleto 2 5,70 

Ensino Fundamental Completo 3 8,60 

Ensino Médio Incompleto 3 8,60 

Ensino Médio Completo 18 51,40 

Ensino Superior Incompleto 4 11,40 

Ensino Superior Completo 5 14,30 

Fonte: FARIA, MARIN, 2018. 

O IMC dos entrevistados foi calculado e os resultados estão descritos no 

gráfico 3. 
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Gráfico 3 - IMC 

 

Fonte: FARIA, MARIN, 2018. 

O gráfico 3 mostra que apesar de a maioria (51,42%) encontrar-se em 

Eutrofia, segundo a OMS (1995), com IMC entre 18,5 a 24,9 kg/m², o resultado mais 

preocupante é que grande parte da amostra está em sobrepeso ou obesidade grau I, 

cuja soma representa 45,7% dos entrevistados (34,28% e 11,42%, 

respectivamente). 

Os estudos que têm como foco os trabalhadores do comércio são escassos 

na literatura. Em virtude disso, recorreu-se às pesquisas realizadas com 

trabalhadores brasileiros de diversos setores econômicos. 

Sendo assim, observa-se que o resultado do estudo assemelha-se com o 

encontrado por Ell et. al (1999), onde a média de IMC de 605 funcionários de um 

Banco Estatal do Rio de Janeiro foi de 24,5 kg/m² para homens, e 22,5 kg/m² para 

mulheres, ou seja, estado de eutrofia. 

No entanto, 45,7% dos comerciantes foram classificados com sobrepeso ou 

obesidade grau I, resultado parecido com um estudo realizado por Sarno et. al 

(2008) com trabalhadores de São Paulo, onde os autores observaram 45,6% da 

amostra com excesso de peso.   

Esta alta quantidade de funcionários em sobrepeso e obesidade grau I 

reflete o quadro atual encontrado em pesquisas realizadas no Brasil, como o estudo 

de Castro (2004), que realizou seu trabalho com operários de uma empresa 

metalúrgica do Rio de Janeiro, que encontrou o percentual de 44,6% de 

2,85% 

51,42 

34,28% 

11,42% 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

16 a 16,9kg/m²
(Desnutrição Grau II)

18,5 a 24,9 kg/m²
(Eutrofia)

25 a 29,9 kg/m²
(Sobrepeso)

30 a 34,9 kg/m²
(Obesidade Grau I)



38 
 

trabalhadores com sobrepeso ou obesidade, resultado semelhante à presente 

pesquisa. 

No decorrer do estudo, foi possível observar que grande parte dos 

entrevistados não sabiam se alimentar adequadamente, questionando sobre quais 

alimentos seriam saudáveis em cada refeição.  

Além disso, muitos citaram que a má alimentação durante o dia é 

influenciada pelas “tentações” presenciadas no dia a dia, onde muitos vendedores 

ambulantes de alimentos gordurosos passam em cada estabelecimento oferecendo 

alimentos como, bolos recheados no pote, bombons, trufas, tortas, pães de mel e 

cones recheados com brigadeiro, por exemplo. Frente a estes alimentos e a 

facilidade no pagamento, visto que estes vendedores agendam o pagamento para o 

próximo mês, muitos trabalhadores se rendem a estes alimentos para “beliscar” 

durante o dia.  

Apesar de não terem sido levantados dados de nível de atividade física, 

esse quadro de excesso de peso pode estar associado ao desequilíbrio entre 

ingestão e gasto de energia, sedentarismo e mudanças no padrão alimentar 

brasileiro, independente da ocupação da população (IBGE, 2010).  

Além disso, há uma tendência crescente de substituição de alimentos 

tradicionais na dieta brasileira (como arroz, feijão e hortaliças) por bebidas e 

alimentos industrializados de alta densidade energética e baixo valor nutricional 

(como refrigerantes, biscoitos, carnes processadas e comida pronta) (BRASIL, 

2014). 

Outro fator que pode estar relacionado a esta elevada prevalência de 

excesso de peso é que este setor de trabalho possui uma grande jornada de 

trabalho chamada popularmente como “horário comercial”, que normalmente, inicia-

se às 08:30h da manhã e finaliza-se às 18:00h da tarde, com tempo para almoço de 

01:30h, além de trabalhar todos os sábados do mês, sendo 2 das 09:00h às 18:00h 

e o restante das 09:00h às 13:00h. 

Portanto, permanecendo grande período fora de casa, a alimentação acaba 

por ficar em um campo esquecido nas prioridades da maioria dos trabalhadores 

desta área. 

Sendo assim, um grupo de trabalhadores em que quase metade deles 

apresenta algum grau de excesso de peso indica a necessidade de atenção e 

intervenção nutricional, para que haja prevenção de doenças relacionadas ao 
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excesso de peso, além da melhora na qualidade de vida e desempenho em suas 

funções.  

Outro aspecto observado na pesquisa foi sobre a quantidade de refeições 

diárias que estes trabalhadores praticam (gráfico 4). 

Gráfico 4 - Quantidade de refeições diárias 

 
Fonte: FARIA, MARIN, 2018. 

Observa-se que a grande da amostra (46%) realiza 4 refeições diárias. Estes 

números evidenciam que mesmo sendo um ponto bem conhecido pelas pessoas 

leigas em nutrição, grande parte da população ainda não fraciona de forma 

adequada os alimentos ingeridos ao longo do dia. Acredita-se que a falta de tempo 

para fazer pequenos lanches, e a ausência de dedicação e organização em relação 

à alimentação para levar alimentos de casa para o trabalho são algumas das causas 

mais frequentes de erros alimentares relacionados ao fracionamento das refeições. 

Sendo assim, este ponto no hábito alimentar da amostra está inadequado, 

sendo que a pirâmide alimentar e o Guia Alimentar da População Brasileira orientam 

que deve-se realizar 6 refeições diárias, sendo café da manhã, almoço e jantar, com 

lanches intermediários (PHILIPPI, 2014; BRASIL, 2014).  

Existem evidências de que o maior fracionamento da dieta auxilia no 

controle da concentração sérica de glicose, colesterol e frações e na manutenção do 

peso corporal adequado (LEE, 2008). 

Além disso, há uma maior ocorrência de comportamentos relacionados a um 

estilo de vida não saudável, por exemplo, o sedentarismo, tabagismo e maior 
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ingestão de álcool, entre indivíduos que realizam menos de três refeições ao dia em 

comparação aos que referem maior fracionamento da dieta (seis ou mais refeições 

por dia) (  MILLS; PERRY; REICKS, 2011). 

Apesar dessas evidências, McCrory e Campbell (2011) argumentam que o 

impacto positivo do fracionamento dietético na saúde só é notado quando outros 

hábitos alimentares saudáveis são verificados, a exemplo da inclusão de alimentos 

saudáveis de elevado aporte de micronutrientes nas refeições. 

Portanto, mais importante que a quantidade diária de refeições é a qualidade 

dos alimentos ingeridos nas principais refeições e nos lanches intermediários, 

aspecto que foi pesquisado, e será listado mais adiante.  

Outro aspecto pesquisado foi sobre o local onde estes trabalhadores 

realizam as grandes refeições do dia, descritos da tabela a seguir. 

Tabela 3 - Características dos funcionários quanto ao local onde realiza as refeições e 
presença de hábito de trocar almoço por lanches e salgados 

Características dos trabalhadores Total  
(n=35) 

      n                    % 

Local onde realiza Café da Manhã   

Em casa 25 71,42 

No trabalho 10 28,57 

Lanchonetes/bares/restaurantes 0 0 

Local onde realiza Almoço   

Em casa 13 37,14 

No trabalho 22 62,85 

Lanchonetes/bares/restaurantes 0 0 

Local onde realiza Jantar   

Em casa 33 94,28 

Lanchonetes/bares/restaurantes 1 2,85 

Não realiza 1 2,85 

Hábito de substituir o almoço por lanches e salgados   

Às vezes 8 22,86 

Raramente 6 17,14 

Nunca 21 60,00 

Fonte: FARIA, MARIN, 2018. 
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Observa-se (Tabela 3) que o café da manhã é mais realizado em casa 

(71,42%), o almoço é mais feito no trabalho (62,85%) e o jantar é em sua maioria 

realizado em casa (94,28%), possivelmente porque no horário médio desta refeição, 

o expediente já acabou.  

Considerando que muitos destes funcionários residem em bairros distantes 

da área central da cidade, a minoria consegue realizar o horário de 

descanso/almoço em casa. Sendo assim, trata-se de um fator determinante para 

redução de tempo livre para organização da alimentação, tendo que “improvisar” as 

refeições com o pouco tempo que os resta.  

A porcentagem de pessoas que almoçam no local de trabalho difere 

positivamente dos resultados esperados pelas autoras da pesquisa, onde presumia-

se que o almoço seria frequentemente consumido em lanchonetes, bares ou 

restaurantes ou trocado por lanches e salgados práticos. 

O resultado também difere do encontrado por Bezerra et. al (2017), cuja 

frequência de aquisição de alimentos fora do lar foi reportada por 41,2% dos 

indivíduos entrevistados. 

O fato de muitos se alimentarem no local de trabalho mas sem substituir a 

refeição por lanches pode ser devido ao menor custo das refeições feitas em casa e 

transportadas para o local de trabalho, as chamadas “marmitas”, sendo que para 

alimentar-se fora de casa na maioria dos dias pode causar um desembolso maior do 

orçamento destinado à alimentação.  

Este hábito de transportar “marmitas” pode ser considerado saudável, pois 

segundo Lachat et. al (2012), geralmente, as redes de “fast foods” oferecem 

alimentação de baixa qualidade nutricional , o que contribui para o desenvolvimento 

da obesidade. 

De acordo com Cardoso (2009), no Brasil, restaurantes por peso dispõem 

tanto de opções saudáveis como de diversos alimentos de baixa qualidade 

nutricional e que podem colaborar para o aumento da prevalência de sobrepeso e 

obesidade, pois dificilmente, um indivíduo terá discernimento para escolher apenas 

os alimentos mais saudáveis estando frente a uma grande variedade de alimentos 

“não saudáveis”.  

Assim como Santos et. al (2011) cita em seu estudo, embora as pessoas 

pareçam estar mais preocupadas com a qualidade de vida, no momento das 

escolhas alimentares outros fatores podem competir com a vontade de comer de 



42 
 

forma saudável. É reconhecido que os comportamentos e as escolhas alimentares 

dos indivíduos são complexos e estão condicionados a diversos fatores, como 

sociais, psicológicos, monetários entre outros. 

Ainda neste contexto, o estudo levantou porcentagens de pessoas que 

possuem o hábito de cozinhar, sendo que a maioria (65,71%) disse que sempre 

cozinha, seguido pelo hábito de cozinhar às vezes (20,0%) e por último, a minoria 

(14,28%) afirmou não possuir este hábito. 

Estes números podem estar relacionados ao resultado de que a maioria da 

amostra é composta por mulheres, que, normalmente é quem cozinha em casa. 

Também pelo fato de a maior parte da amostra dizer realizar o almoço no local de 

trabalho, faz-se necessário que os alimentos sejam preparados em casa para que se 

leve até o local de trabalho a refeição pronta.  

Assim como já mencionado, o hábito de cozinhar em casa e levar o alimento 

até o trabalho é considerado saudável, porém deve-se, mais uma vez, levar-se em 

conta a qualidade destes alimentos preparados em casa, bem como a adição de 

óleo, sal e condimentos artificiais.  

Também foi pesquisado sobre os hábitos alimentares desta população, 

através do questionário de frequência alimentar citado na metodologia do estudo. 

Porém, conhecer exatamente a ingestão alimentar de grupos ou mesmo de 

indivíduos é uma tarefa complexa pelas práticas alimentares estarem mergulhadas 

nas dimensões simbólicas da vida social, envolvidas nos mais diversos significados, 

desde o âmbito cultural até as experiências pessoais (GARCIA, 2004). 

A tabela 4 mostra os dados de frequência alimentar para arroz branco, 

integral, massas, e alimentos integrais.  

Tabela 4  - Frequência alimentar do arroz branco, arroz integral, massas e alimentos 
integrais 

 Arroz 
Branco 

Arroz 
Integral 

Alimentos 
Integrais 

Massas 

1 vez/ dia 38,90% 0% 13,90% 25,70% 
2 a 3 vezes/ dia 52,80% 0% 0% 0% 
1 vez/ semana 0% 0% 2,85% 28,60% 

2 a 3 vezes/ semana 5,55% 0% 5,70% 31,40% 
1 vez/ mês 0% 0% 0% 0% 
2 a 3 vezes/ mês 0% 0% 5,70% 0% 
Raramente 2,80% 14,30% 28,60% 14,30% 
Nunca 0% 85,70% 42,85% 0% 

Fonte: FARIA, MARIN, 2018. 
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A começar pelo consumo do arroz branco, 52,8% da amostra o consome de 

duas a três vezes por dia. Em contrapartida, 85,70% da amostra relatou nunca 

consumir a sua versão integral, como descreve a tabela 5.  

O alto consumo de arroz branco reflete a preferência nacional, sendo um 

dos alimentos mais consumidos no Brasil e faz parte do hábito alimentar do 

brasileiro. É um dos alimentos tradicionalmente presentes no cardápio das famílias 

brasileiras, com aquisições per capita anuais, no período de 2008 a 2009, de 14,6 

kg/pessoa (IBGE, 2010).  

Porém, a troca do arroz branco pelo integral seria benéfica à saúde da 

população, pois a principal diferença entre eles é o índice glicêmico (IG), ou seja, 

parâmetro utilizado para classificar os alimentos contendo carboidratos de acordo 

com a resposta glicêmica que os mesmos promovem, em relação à resposta 

observada após consumo de um alimento de referência (pão branco ou glicose) 

(SILVA et al., 2009). 

Alguns autores constataram que as dietas de alto IG apresentam menor 

poder de saciedade, resultando em excessiva ingestão alimentar, favorecendo o 

aumento do peso corporal. Além disso, o consumo de tais dietas pode alterar o perfil 

lipídico e a secreção insulínica, favorecendo o aparecimento de doenças 

cardiovasculares e de diabetes mellitus (Jenkins et. al, 2002). 

Além disso, os alimentos em sua versão integral são capazes de agregar 

maior teor de fibras na dieta, estas fibras auxiliam na diminuição da incidência de 

constipação intestinal, câncer de cólon e o risco de doenças cardiovasculares por 

interferir na absorção de gorduras ingeridas; e ainda aumentam a saciedade, 

ajudando na prevenção ou tratamento da obesidade. Além de fornecerem maior 

quantidade de vitaminas e minerais que auxiliam na prevenção de carências 

nutricionais (Lemos & Lemos, 2013). 

O mesmo serve para os alimentos integrais no geral, cujo consumo pela 

população estudada é baixo, sendo que 42,85% da amostra nunca consome 

alimentos integrais como pães integrais e macarrão integral, seguido de 28,60% que 

raramente os consome. 

Também pode-se observar na tabela 5 que 31,40% da amostra afirmou 

consumir massas de 2 a 3 vezes por semana, sendo outro ponto negativo na 

avaliação do consumo alimentar tendo em vista que na sua maioria, vem 

acompanhada de molhos gordurosos. 
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Por se tratar de preparações gordurosas, as massas são mais saborosas 

visto que a gordura agrega sabor aos alimentos. Neste contexto, tal resultado reflete 

o que Castro et. al (2002) apontou, que muitas pessoas praticam escolhas erradas 

no momento de se alimentar, porque buscam somente a satisfação de prazer 

gustativo, olfativo e visual e não se preocupam com a oferta de energia e nutrientes 

para a execução de suas atividades diárias. 

Provavelmente este alimento também é frequente no dia a dia destes 

trabalhadores por ser de fácil preparo, visto o cotidiano corrido dos mesmos.  

Este resultado é condizente com dados de alguns estudos realizados pelo 

IBGE, que concluíram que o hábito alimentar dos brasileiros, é caracterizado por 

uma dieta com alta densidade energética, isto é, baixa ingestão de carboidratos 

complexos e fibras e alto consumo de carboidratos simples, como arroz branco e 

massas, e gorduras (IBGE,2010). 

A tabela 5 mostra a frequência alimentar dos grupos feijão, carne vermelha, 

aves e ovos, e leite e derivados. 

Tabela 5 - Frequência alimentar do feijão, carne vermelha, aves e ovos, e leite e 
derivados 

 Feijão Carne 
vermelha 

Aves e ovos Leite e 
derivados 

1 vez/ dia 25,70% 25,70% 8,60% 48,60% 
2 a 3 vezes/ dia 37,10% 48,60% 11,40% 20% 
1 vez/ semana 2,85% 2,85% 20% 0% 
2 a 3 vezes/ semana 8,60% 2,85% 31,40% 8,60% 
4 a 5 vezes/semana 2,85% 2,85% 0% 0% 
1 vez/ mês 2,85% 0% 2,85% 0% 
2 a 3 vezes/ mês 14,30% 0% 11,40% 8,60% 
Raramente 2,85% 0% 0% 5,70% 
Nunca 2,85% 17,10% 14,30% 8,60% 

Fonte: FARIA, MARIN, 2018. 

O consumo de feijão teve predominância de uma vez ao dia (25,70%) e de 

duas a três vezes ao dia (37,10%), ou seja, o consumo é diário. Este resultado pode 

ser considerado adequado, visto que a pirâmide alimentar recomenda 3 porções 

diárias, juntamente com as verduras.  

O resultado para o consumo de feijão apareceu com menor frequência que o 

consumo de arroz branco, ou seja, apesar da dupla arroz com feijão seja uma das 

combinações preferidas dos brasileiros (MAESTRO, 2002), muitos destes 
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trabalhadores não têm apreço pelo feijão, preferindo consumir o arroz branco, 

apenas.  

O consumo destes alimentos em dupla deve ser realizado diariamente, visto 

que o arroz possui como aminoácido limitante a lisina, e é rico em metionina, e nos 

outros aminoácidos sulfurados. Já o feijão, o aminoácido limitante é a metionina, a 

união de ambos é de extrema importância, uma vez que essa junção fornece uma 

complementação proteica, fazendo com que esses aminoácidos essenciais, que não 

são produzidos pelo organismo humano, se completem, adequando as 

necessidades destes aminoácidos (BARBOSA, 2010). 

Sobre o consumo de carne vermelha, a prevalência também foi diária, sendo 

que 25,70% consomem uma vez ao dia e 48,60% de duas a três vezes por dia.  

Visto que a recomendação deste alimento pela pirâmide alimentar é de uma 

porção ao dia, o resultado da pesquisa mostra um consumo elevado.  

Segundo o Ministério da Saúde (MS) em 2014, com base nas 

recomendações da Organização Mundial da Saúde, no Guia Alimentar da População 

Brasileira também orienta o consumo diário de uma porção de carne com a retirada 

da gordura aparente antes da preparação (BRASIL, 2014). 

Segundo Heck (2013), o Brasil está entre os quatro principais países do 

mundo na produção e exportação de carnes de suínos e frango, refletindo no maior 

consumo deste alimento pelo brasileiro, como mostrou o alto consumo deste 

alimento pela amostra.  

Segundo Santin (2011), a carne vermelha é composta por 10 macro e 

micronutrientes importantes para a manutenção da saúde humana, sendo uma 

excelente fonte de proteína, selênio, vitamina B12, zinco, niacina, e vitamina B6, e 

uma boa fonte de fósforo, colina, ferro e riboflavina.  

Apesar disso, em um estudo de coorte de Sinha et al. (2009), feito com meio 

milhão de pessoas com idade entre 50 e 71 anos para relacionar o consumo de 

carne e mortalidade,  foram encontradas hipertensão, aterosclerose, aneurisma da 

aorta, outras doenças das artérias, arteríolas e capilares, nos integrantes do estudo 

que consumiam frequentemente carne vermelha e processada.  

Ao considerar a grande quantidade de gordura saturada presente nas carnes 

vermelhas vale ressaltar que uma ingestão elevada de colesterol LDL é associada 

ao risco de desenvolvimento de doenças, ao passo que, dentro do organismo atua 

nas paredes internas dos vasos sanguíneos, favorecendo o depósito de gorduras 
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nas artérias, causando o estreitamento e prejudicando o fluxo sanguíneo. Há ainda a 

recomendação para que a ingestão de carnes vermelhas e processadas seja de 

forma moderada, para que seus benefícios sejam aproveitados (BRASIL, 2014). 

Por meio do estudo de caso-controle de Lima et al (2008), realizado no 

Nordeste do Brasil, foi possível correlacionar a ingestão de alimentos lácteos, ovos, 

feijão e frutas a um risco reduzido do desenvolvimento de câncer de mama. Já o 

consumo de carne vermelha foi associada ao câncer, enquanto o consumo de 

verduras foi ligado a um possível fator protetor contra o risco de desenvolvimento da 

doença. 

Já o consumo de aves e ovos, o resultado foi que a maioria (51,4%) 

consome de 1 a 3 vezes por semana, apenas. Sendo que 11,40% consome de 2 a 3 

vezes por mês e 14,30% nunca consome.   

A pirâmide alimentar orienta também uma porção diária para os ovos, bem 

como o Guia Alimentar da População Brasileira (PHILIPPI (2014); BRASIL, 2014). 

Este resultado indica que esta população tem preferência pela carne 

vermelha ao invés do frango ou ovos.  

A maior variação entre a carne bovina e a de aves - ou ovos - seria benéfica 

à saúde destes trabalhadores, tendo em vista que, segundo Chicourel (1998), 

ambas possuem os mesmos valores nutritivos essenciais ao organismo humano, 

apesar dos malefícios oriundos da ingestão de carne vermelha, a carne branca por 

possuir insignificante quantidade de ácidos graxos saturados e insaturados, 

diferentemente da vermelha, é menos prejudicial à saúde, e ainda assim fornecem 

proteínas em quantidades ideais para o homem, além de lipídios, vitaminas do 

complexo B, como: a tiamina, niacina, B6 e B12, minerais como o ferro, zinco, cobre 

e fósforo.  

O consumo de leite e derivados, de acordo com Philippi (2014) na pirâmide 

alimentar, é indicada a ingestão três porções diárias, sendo a mesma recomendação 

do Guia Alimentar da População Brasileira (BRASIL, 2014). O resultado encontrado 

neste estudo não foi satisfatório, sendo que apenas 20% os ingere de 2 a 3 vezes 

por dia. A maioria (48,60%) os ingere uma vez ao dia.  

Verly et al. (2013) em seu estudo com uma população aleatória para verificar 

a adesão ao guia alimentar para população brasileira, observou que ao menos 

80,0% da população consome abaixo do recomendado para os grupos “leite e 

derivados”. 
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Esse grupo de alimentos representa as fontes mais importantes de cálcio na 

alimentação, o que resulta em ingestão insuficiente desse nutriente (IBGE, 2011). 

O leite e seus derivados merecem destaque por constituírem um grupo de 

alimentos de grande valor nutricional, uma vez que são fontes consideráveis de 

proteínas de alto valor biológico, além de conterem vitaminas e minerais. O consumo 

habitual desses alimentos é recomendado, principalmente, para que se atinja a 

adequação diária de ingestão de cálcio, um nutriente que, dentre outras funções, é 

fundamental para a formação e a manutenção da estrutura óssea do organismo 

(MUNIZ et al., 2013). 

O cálcio também tem papel importante na composição corporal, pois, apesar 

de o balanço energético ser o fator mais significativo na regulação do peso, o cálcio 

pode ter um papel relevante na regulação do peso corporal, além de que, dietas 

ricas em cálcio reduzem a produção de cortisol pelo tecido adiposo levando à perda 

preferencial de tecido adiposo visceral (FREITAS et al., 2012). 

Identificou-se também o consumo frutas, verduras e legumes na dieta dos 

comerciantes (Tabela 6). 

Tabela 6 - Frequência alimentar de legumes/ verduras e frutas 

 Frutas Legumes/ Verduras 

1 vez/ dia 25,70% 20% 
2 a 3 vezes/ dia 14,30% 25,70% 
1 vez/ semana 14,30% 2,85% 
2 a 3 vezes/ semana 25,70% 14,30% 
4 a 5 vezes/ semana 0% 11,40% 
1 vez/ mês 0% 2,85% 
2 a 3 vezes/ mês 5,70% 2,85% 
Raramente 14,30% 17,10% 
Nunca 0% 2,85% 

Fonte: FARIA, MARIN, 2018. 

Observa-se que a maioria dos trabalhadores (40,0%) consome frutas 

diariamente, porém a quantidade é reduzida, sendo que o consumo diário de frutas é 

de 1 a 3 porções, gerando uma média de 2 porções de frutas ao dia. De acordo com 

a pirâmide alimentar proposta por Phillipi (2014) quantidade recomendada do 

consumo de frutas é de 3 porções nas refeições diárias. Portanto, a média 

encontrada no presente estudo ainda é baixa. 

O consumo de legumes e verduras também apresentou-se baixo também 

em relação ao recomendado pela pirâmide alimentar proposta por Phillipi (2014), 
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que é de 3 porções diárias, sendo que o consumo é diário pela maioria da amostra 

(45,70%), porém varia de 1 porção (20,0%) a 3 porções (25,70%) diárias, assim 

como observou-se com as frutas. Outro número preocupante é que 25,65% da 

amostra consome legumes e verdura mensalmente, raramente ou nunca. 

Assim, essa frequência do consumo de frutas como de verduras é bem 

inferior àquela relatada em estudos internacionais. Um estudo realizado por Estaquio 

et al. (2008), com adultos franceses de ambos os sexos, constatou frequência de 

consumo diário de 5 ou mais porções de FVL em cerca de 50% dos homens e 

mulheres adultas.  

No ano de 2003 foi realizada no Brasil a Pesquisa Mundial de Saúde. Com 

base nas informações coletadas nessa pesquisa, Jaime e Monteiro (2005) 

estimaram a frequência e a distribuição do consumo FLV na população brasileira, 

verificando que menos da metade dos indivíduos no Brasil consome frutas 

diariamente e menos de um terço da população relata o consumo diário de 

hortaliças. Esses dados condizem com o encontrado nesse estudo. 

Um fator que pode estar influenciando este baixo consumo de legumes e 

verduras é o fato de que normalmente o almoço é realizado no local de trabalho, 

como já citado, onde estes trabalhadores devem preparar sua refeição ainda em 

casa, supostamente no dia anterior ou na manhã do mesmo dia, havendo dificuldade 

e falta de tempo para preparar uma salada completa para consumir no horário do 

almoço. 

Uma alimentação saudável está ligada a diversos fatores, dentre eles, o 

número de refeições, qualidade do que se come e consumo de alimentos saudáveis 

de preferência in natura. Neste contexto, vale ressaltar a necessidade e importância 

do consumo de FVL regularmente, sendo que este hábito garante um aporte 

adequado de micronutrientes e fibras, proporcionando melhor funcionamento do 

organismo (BRAGA; PETERNEZ, 2011). 

Consumir FVL diariamente, em conjunto com alimentos pouco processados 

e ricos em carboidratos complexos, garante um aporte adequado de micronutrientes 

e fibras, proporcionando melhor funcionamento do organismo (BRAGA; PETERNEZ, 

2011). 

Neste contexto, ainda há uma hipótese que o consumo de verduras pode ser 

um possível protetor contra o câncer, pois em um estudo realizado por Pool-Zobel et 

al (1997), foi considerado que FVL a exemplo do espinafre, tomate e cenoura, 
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podem proteger contra o risco de câncer, sendo que esses alimentos possuem os 

carotenoides, que exercem efeito protetor contra o câncer por meio da redução de 

lesões ao DNA. 

Ainda, nas análises realizadas é possível observar que os alimentos ricos 

em açúcares e gorduras estão inversamente relacionados ao consumo de frutas, 

legumes e verduras, como ilustra a tabela 8. Uma associação semelhante foi 

observada por Forshee e Storey (2001) em estudo realizado com crianças e 

adolescentes observando as associações entre a ingestão de açúcares adicionados 

e o consumo de vitaminas e minerais. 

 O questionário de frequência alimentar também levantou dados sobre o 

consumo de adoçantes, frituras, guloseimas, refrigerantes e temperos prontos, 

descritos na tabela 7. 

Tabela 7 - Frequência alimentar de adoçantes, frituras, guloseimas, refrigerantes e 
temperos prontos 

 Adoçantes Frituras Guloseimas Refrigerante Tempero 
Pronto 

1 vez/ dia 8,60% 20% 28,60 8,60% 14,30% 
2 a 3 vezes/ dia 0% 11,40% 11,40% 5,70% 8,60% 
1 vez/ semana 0% 8,60% 20% 31,40% 11,40% 
2 a 3 vezes/ semana 2,85% 25,70% 28,60% 17,10% 11,40% 
4 a 5 vezes/ semana 0% 5,70% 0% 0% 0% 
1 vez/ mês 0% 0% 0% 0% 0% 
2 a 3 vezes/ mês 0% 0% 0% 0% 0% 
Raramente 8,60% 28,60% 8,60% 22,85% 34,30% 
Nunca 80% 0% 2,85% 14,30% 20% 

Fonte: FARIA, MARIN, 2018. 

O consumo de adoçantes apresentou frequência satisfatória, sendo que 

apenas 8,60% faz uso diário.  

O uso dos adoçantes artificiais ou edulcorantes tem sido objeto de muitas 

polêmicas a respeito de sua segurança. Estudos têm sido realizados para avaliar o 

possível risco e a vantagem que os adoçantes oferecem como a redução das 

calorias ingeridas, além de verificar o efeito na redução de risco e controle de 

determinados problemas de saúde (SHANKAR et al., 2013). Sendo assim, é melhor 

que seu excesso seja evitado.  

Sobre o consumo alimentar de frituras e guloseimas, o resultado foi o 

esperado pelas autoras, sendo alto consumo diário destes alimentos que são 
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prejudiciais à saúde, sendo que 31,40% consomem frituras diariamente e 48,60% 

guloseimas semanalmente como mostra a tabela 8.  

Quanto ao consumo significante de frituras, que notou-se na pesquisa com 

os trabalhadores, é possível constatar um padrão alimentar no qual deve ser 

modificado nesse aspecto, para prevenção de desenvolvimento de DCNT, já que 

estas vem se fazendo presente a cada dia na dieta do brasileiro; independente da 

região na qual reside (LEVY et al., 2012). 

O consumo de refrigerante não foi predominantemente diário, mas 48,50% 

da amostra o consome semanalmente, o que é uma frequência alto visto os 

malefícios do mesmo à saúde. 

Analisando-se o consumo de guloseimas e refrigerantes, verificou-se que 

estes se mostraram excessivos. Tal fato é preocupante, já que o consumo frequente 

e em grande quantidade de alimentos ricos em açúcares favorece diretamente o 

excesso de peso, o aumento dos triglicerídeos, originando doenças como 

hipertensão arterial, diabetes e doenças cardiovasculares (BRASIL, 2014). 

Sobre o consumo de tempero pronto, observou-se que seu uso não foi 

predominantemente diário, sendo que 54,30% da amostra os utilizam raramente ou 

nunca.  

Seu excesso deve ser evitado devido alto teor de sódio e gorduras em sua 

composição. Muitos são os males causados pelo consumo excessivo de sódio, pois 

segundo Sarno (2010), o consumo de sal tem se associado à vários efeitos 

prejudiciais á saúde, sendo observadas evidencias da associação entre alto 

consumo de sódio e doença cardiovascular, acidente vascular cerebral e hipertrofia 

ventricular esquerda. 

O próximo gráfico mostra dados sobre a ingestão hídrica da população 

estudada. 
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Gráfico 4 – Ingestão hídrica dos funcionários entrevistados 

 

Fonte: FARIA, MARIN, 2018. 

A ingestão hídrica desta população mostrou-se insatisfatória, sendo que a 

maioria (60,0%) ingere no máximo 1 litro de água por dia, como mostra o gráfico 5. 

As recomendações diárias de água dependem do peso corporal do 

indivíduo, tornando difícil a avaliação deste consumo. Segundo Martins (2000), a 

recomendação para adultos saudáveis com idade entre 18 e 55 anos é de 

35ml/kg/dia.  

Sendo assim, foi realizada a média de peso corporal dos entrevistados, 

chegando ao peso médio de 65,47kg, cuja ingestão hídrica deveria ser uma média 

de 2,2L/dia, mostrando que a amostra está ingerindo menos água do que deveria.   

Este resultado pode estar relacionado ao dia a dia corrido das pessoas que 

trabalham neste setor comercial, sendo também o esperado da pesquisa. 

Este resultado pode ser comparado com o de outros trabalhadores com 

carga horária semelhante, como os metalúrgicos, onde Martins et. al (2010) 

encontraram em seu estudo resultados onde o consumo hídrico apontou uma média 

muito abaixo do esperado, sendo que o consumo médio geral encontrado esteve 

20% menos que o recomendado para adultos sedentários.  

Por fim, foram levantados dados sobre a função intestinal dos funcionários 

entrevistados, demostrados no gráfico 6, a seguir. 
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Gráfico 5 - Função intestinal dos funcionários entrevistados 

 

Fonte: FARIA, MARIN, 2018. 

Apesar de estar consumindo água em quantidades insatisfatórias, a amostra 

mostrou hábito intestinal satisfatório, sendo que a maioria (65,70%) evacua de uma 

a duas vezes por dia.  

Resultado semelhante foi encontrado por Domansky (2009) em seu estudo 

sobre o hábito intestinal da população geral, onde houve predominância (52%) de 

uma evacuação por dia.  

Apesar disso, poucos estudos utilizam apenas o número absoluto de 

evacuações, pois este dado tem baixa sensibilidade para diagnóstico de constipação 

intestinal, visto que o indivíduo pode evacuar todos os dias, porém à custa de 

grande esforço ou dificuldade (COLLETE, 2008). 

A ausência de critérios diagnósticos objetivos fez com que um grupo de 

especialistas organizasse um consenso para critérios diagnósticos e recomendações 

terapêuticas para as desordens funcionais intestinais e dor abdominal funcional. Em 

1980, foram, então, publicados os critérios de Roma I, que incluíram quatro sintomas 

chaves para diagnóstico de constipação funcional que deveriam estar presentes nos 

últimos três meses, sendo eles: menos de três evacuações por semana, esforço ao 

evacuar, presença de fezes endurecidas ou fragmentadas e sensação de evacuação 

incompleta. De acordo com os critérios de Roma I, são considerados constipados 
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aqueles indivíduos que apresentem dois ou mais desses sintomas, no mínimo em 

um quarto das evacuações (LONGSTRETH et al., 2006). 

Em 1999, após a revisão e inclusão de dois outros sintomas, Longstreth et 

al. (2006) publicaram os critérios de Roma II, que englobam os quatro sintomas 

citados anteriormente acrescidos de mais dois: sensação de obstrução ou 

interrupção da evacuação e manobras manuais para facilitar as evacuações  

Sendo assim, o termo constipação intestinal engloba muitos fatores que vão 

além da frequência de evacuações, sendo que o diagnóstico da mesma exige uma 

avaliação individualizada e objetiva.  
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6 CONCLUSÃO 

De modo geral, a dieta da população em estudo não está balanceada, 

estando os grupos alimentares fora das quantidades e frequência recomendadas 

pela pirâmide alimentar e Guia Alimentar da População Brasileira. 

Ou seja, este grupo de trabalhadores está consumindo frituras, guloseimas e 

refrigerantes com alta frequência e consumindo pouco os alimentos integrais ricos 

em fibras, pouco leite e seus derivados e pouca água.  

Este resultado mostra que existe uma relação direta do hábito alimentar com 

o estado nutricional, sendo o resultado encontrado para IMC o esperado após 

análise dos hábitos alimentares da amostra.  

Praticamente a metade da população de funcionários do comércio 

apresentou-se em eutrofia, porém, grande parte da amostra está em sobrepeso ou 

obesidade grau I, sendo o resultado mais preocupante.  

Sendo assim, fica claro que a área do comércio varejista ocupa grande parte 

do dia destes trabalhadores, restando pouco tempo para cuidar de outras 

prioridades, ficando a alimentação em segundo plano.  

Por isso, a prática da educação nutricional para com estas pessoas foi 

importante para que as mesmas se conscientizassem de que seus hábitos 

alimentares do presente podem influenciar positiva ou negativamente a sua saúde 

no futuro. Sendo que o papel do nutricionista para esta conscientização da 

população é orientá-los para o melhor caminho, facilitando o que parece ser 

complicado e dando soluções às dificuldades dos que buscam melhorar seus 

hábitos alimentares e consequentemente seu estado nutricional e saúde.  
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa intitulada AVALIAÇÃO 

DO ESTADO NUTRICIONAL E HÁBITO ALIMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DO 

COMÉRCIO DE APUCARANA/PR,  que faz parte do curso de Nutrição e é orientada 

pela prof. Mestre Tatiana Marin da Faculdade de Apucarana (FAP). O objetivo da 

pesquisa é avaliar o estado nutricional e hábito alimentar de funcionários do 

comércio de Apucarana-Pr. Para isto a sua participação é muito importante, e ela se 

daria da seguinte forma, você participaria de uma entrevista com o pesquisador, 

onde responderia a um questionário com dados pessoais, clínicos e sobre sua 

alimentação. Após isso, seria aferida sua altura pelo método da envergadura 

(medida da distância entre a extremidade dos dedos médios). Em seguida, seu peso 

seria medido utilizando balança portátil da marca Cadence® e seriam realizadas as 

circunferências corporais de cintura e quadril com auxilio de fita antropométrica 

inelástica de 200 cm da marca Cescorf ®.   

Informamos sobre os riscos desta pesquisa, onde poderá ocorrer tomada de tempo 

de seu serviço ao responder ao questionário/entrevista, para amenizar este ponto, 

será conversado com o gerente ou proprietários do estabelecimento sobre a 

pesquisa a ser realizada. É possível também, que o participante sinta-se 

envergonhado ao responder questões pessoais que o mesmo não gostaria de 

revelar, porém este risco será amenizado tranquilizando o indivíduo sobre a 

integridade e privacidade dos dados coletados, além de que a pesquisa será feita 

individualmente em ambiente separado, livre de terceiros. Além disso, pode haver 

sensação de tédio, cansaço ou fadiga por parte do participante do estudo, quanto a 

isso, se o sintoma for perceptível, será feita a coleta de dados de maneira mais 

dinâmica e rápida possível. 

Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente voluntária, podendo 

você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto 

acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que as 

informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa, e serão tratadas 

com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua 

identidade. 

Os benefícios esperados aos entrevistados são maior amplitude de conhecimento no 

âmbito nutricional, sobre alimentação saudável e riscos da má alimentação para a 
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saúde, com entrega de um folder explicativo além de breve educação nutricional 

respondendo as principais dúvidas. Com isso, haverá oportunidade de concertar 

seus maiores erros alimentares cometidos, podendo levar à promoção da saúde de 

maneira indireta.  

Caso você tenha mais dúvidas ou necessite maiores esclarecimentos,  pode   nos  

contatar nos endereços abaixo ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da FAP, 

cujo endereço consta deste documento. Este termo deverá ser preenchido em duas 

vias de igual teor, sendo uma delas, devidamente preenchida e assinada entregue a 

você. 

Além da assinatura nos campos específicos pelo pesquisador e por você, 

solicitamos que sejam rubricadas todas as folhas deste documento. Isto deve ser 

feito por ambos (pelo pesquisador e por você, como sujeito ou responsável pelo 

sujeito de pesquisa) de tal forma a garantir o acesso ao documento completo. 

Eu, ____________________________________, declaro que fui devidamente 

esclarecido e concordo em participar VOLUNTARIAMENTE da pesquisa coordenada 

pelo Prof. Mestre Tatiana Marin 

_____________________________________   Data:__________ 

Assinatura ou impressão datiloscópica 

 

Eu, Tatiana Marin, declaro que forneci todas as informações referentes ao projeto de 

pesquisa supra-nominado. 

________________________________________ Data: __________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Eu, Mayara Giovana Ceranto Faria, declaro que forneci todas as informações 

referentes ao projeto de pesquisa supra-nominado. 

________________________________________ Data: __________ 

Assinatura do pesquisador 

 

Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com o pesquisador 

responsável, conforme o endereço abaixo: 

 

Nome: Tatiana Marin 

Endereço: Rua José Francisco Ferreira, n° 165 – apto 305. Jardim Vale do Sol. 
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CEP 86808-130. Apucarana-Pr. Tel: (43) 99108-8460 

E-mail: marintati@yahoo.com.br 

Ou com o pesquisador, conforme endereço abaixo: 

Nome: Mayara Giovana Ceranto Faria 

Endereço: Rua dr. Oswaldo Cruz, n° 536 – apto 112. Centro. 

CEP 86800-720. Apucarana-Pr. Tel: (43) 99902-6308 

E-mail: mayaragcfaria@hotmail.com 

Qualquer dúvida com relação aos aspectos éticos da pesquisa poderá ser 

esclarecida com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CETi-FAP), 

no endereço abaixo:  

CETi-FAP 

Faculdade de Apucarana.  

Rua Osvaldo de Oliveira, 600. Bloco II, sala 25 da FAP.  

CEP 86811-500. Apucarana-Pr. Tel: (43) 3033-8927 

E-mail: ceti-fap@fap.com.br 
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APÊNDICE B – Autorizações institucionais 

Apucarana, 24 de abril de 2018. 

 

À __________________________________________________________. 

A/C Diretor Administrativo / Geral _______________________________. 

 Eu Mayara Giovana Ceranto Faria, acadêmica do Curso de Nutrição da 

Faculdade de Apucarana (FAP), tendo como requisito, apresentar o Trabalho de 

Curso (TC) com o seguinte tema: AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E 

HÁBITO ALIMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DO COMÉRCIO DE APUCARANA/PR. 

 Assim, venho por meio deste, solicitar a permissão para realizar esta 

pesquisa que tem por objetivo Avaliar o estado nutricional e hábito alimentar de 

funcionários do comércio de Apucarana- Pr. 

 O estudo será realizado através da aplicação de entrevista/questionário, onde 

poderemos obter as informações que se fizerem necessárias.  

 A participação será voluntária e/ou poderá retirar seu consentimento a 

qualquer momento. Pela participação no estudo, a Instituição e o entrevistado não 

se responsabilizarão por quaisquer ônus, bem como não será ofertado qualquer 

bônus. Esclareço que os dados da pesquisa são para objetivo único de estudo.  

 Certo de poder contar com vossa colaboração, antecipo agradecimento. 

Atenciosamente, 

 

__________________________                              __________________________ 

Tatiana Marin      Mayara Giovana Ceranto Faria 

Pesquisadora Responsável      Acadêmica 

Endereço: Rua José Francisco Ferreira          Endereço: Rua Dr. Oswaldo Cruz  

 n° 165 – apto 305. Jardim Vale do Sol.   n° 536 – apto 112. Centro. 

CEP 86808-130. Apucarana-Pr                                   CEP 86800-720. Apucarana-Pr            

                                           ________________________________ 

                                                Diretor(a) Administrativo/Geral   
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APÊNDICE C – Questionário 

 
 

 

 
  

QUESTIONÁRIO 

1) Nome:__________________________________________________________________________ 

2) Faixa etária:  

(   )18 a 24 anos (   )25 a 30 anos (   )31 a 35 anos (   )36 a 40 anos (   )41 a 45 anos      

3) Sexo: (   )Feminino (   )Masculino 

4) Peso:_______ 5)Altura:_______ 6)IMC:_______-> Classificação:_______________________. 

7)CC:   _______ 8)CQ:_______ 9)RCQ:______ -> Classificação:_______________________. 

10)Faz uso de alguma medicação contínua? (   )Sim   (   )Não. Se sim, qual?____________________. 

11) Possui alguma doença crônica não transmissível? (Ex: colesterol alto, pressão alta, osteoporose, 

asma, diabetes, câncer). (   )Sim   (   )Não. Se sim, qual?__________________________________. 

12) Local de Trabalho:_______________________________________________________________ 

13)Somando a sua renda com a das pessoas que moram com você, quanto é, aproximadamente, a 

renda familiar mensal? 

(   )Até 1 salário mínimo (até R$954,00)     

(   )De 1 a 3 salários mínimos (de R$954,00 a R$2.862,00) 

(   )De 3 a 6 salários mínimos (de R$2.862,00 a R$5.724,00)   

(   )De 6 a 9 salários mínimos (de R$5.724,00 a R$8.586,00) 

(   )Mais de 9 salários mínimos (mais de R$8.586,00)  

14) Grau de escolaridade:  

(   )Analfabeto (   )Fundamental Incompleto (   )Fundamental Completo (   )Ens. Médio 

Incompleto  (   )Ens. Médio Completo  (   )Superior Incompleto  ( )Superior 

Completo  (   )Pós Graduação Incompleta (   )Pós Graduação Completa. 

15) Quantas refeições, geralmente, você faz por dia? 

(   )1 (   )2 (   )3 (   )4 (   )5 (   )6 ou mais. Quantas?___________________________________. 

16)Onde, geralmente, você realiza a refeição do café da manhã? 

(   )Em casa    (   )No trabalho  (   )Lanchonetes/bares/restaurantes 

(   )Outro. Qual?___________________________________________________________________. 

17)Onde, geralmente, você realiza a refeição do almoço? 

(   )Em casa    (   )No trabalho  (   )Lanchonetes/bares/restaurantes 

(   )Outro. Qual?___________________________________________________________________. 

18)Onde, geralmente, você realiza a refeição do jantar? 

(   )Em casa    (   )No trabalho  (   )Lanchonetes/bares/restaurantes 

(   )Outro. Qual?___________________________________________________________________. 
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19) Você tem o hábito de substituir o almoço por lanches e salgados?  

(   )Sim (   )Não. Se sim, com que frequência? (   )Sempre (   )As vezes (   )Raramente  

20) Você tem o hábito de cozinhar? 

(   )Sim (   )Não. Se sim, com que frequência? (   )Sempre (   )As vezes (   )Raramente  

21) Assinale qual a resposta corresponde com qual frequência você consome os seguintes 

alimentos: 

Arroz branco (   )x ao dia   (   )x semana   (   )x mês   (   )raramente   (   )nunca 

Arroz integral (   )x ao dia   (   )x semana   (   )x mês   (   )raramente   (   )nunca 

Feijão   (   )x ao dia   (   )x semana   (   )x mês   (   )raramente   (   )nunca 

Carnes  (   ) x ao dia (   )x semana   (   )x mês   (   )raramente   (   )nunca 

Aves e ovos  (   ) x ao dia (   )x semana   (   )x mês   (   )raramente   (   )nunca 

Legumes/ verduras (   )x ao dia   (   )x semana   (   )x mês   (   )raramente   (   )nunca 

Frutas   (   )x ao dia   (   )x semana   (   )x mês   (   )raramente   (   )nunca 

Adoçantes   (   )x ao dia   (   )x semana   (   )x mês   (   )raramente   (   )nunca 

Massas   (   )x ao dia   (   )x semana   (   )x mês   (   )raramente   (   )nunca 

Frituras   (   )x ao dia   (   )x semana   (   )x mês   (   )raramente   (   )nunca 

Integrais  (   )x ao dia   (   )x semana   (   )x mês   (   )raramente   (   )nunca 

Leite e derivados (   )x ao dia   (   )x semana   (   )x mês   (   )raramente   (   )nunca 

Guloseimas   (   )x ao dia   (   )x semana   (   )x mês   (   )raramente   (   )nunca 

Refrigerantes  (   )x ao dia   (   )x semana   (   )x mês   (   )raramente   (   )nunca  

Temperos prontos  (   )x ao dia   (   )x semana   (   )x mês   (   )raramente   (   )nunca 

22)Pensando em copo americano (200ml), quantos copos de água você ingere por dia? 

(   )1-3 (   )4-5 (   )6-7 (   )8   (   )Mais. Quantos?________. 

23)Sobre seu hábito intestinal, com que frequência seu intestino “funciona”? 

(   )x ao dia (   )x semana   (   )x a cada duas semanas   (   )x mês 

 

 

________________________________________ 

Profª Especialista Ana Helena Gomes Andrade 

 

________________________________________ 

Profª. Especialista Natália Brandão Lourival 

 

________________________________________ 

Profª. Mestre Patrícia Fernanda Ferreira Pires 
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APÊNDICE D – FOLDER EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 

 “GUIA DE HÁBITOS ALIMENTARES 
SAUDÁVEIS PARA 

TRABALHADORES DO COMÉRCIO” 
Você sabe montar uma marmita 

saudável ?! 

 
 

1° - Escolha uma fonte de carboidratos 

complexos (ex: arroz integral, 

macarrão integral, batata doce ou 

mandioquinha salsa); 

2° - Adicione alguma leguminosa (ex: 

feijão ou ervilha);  

Obs: Os dois primeiros itens devem 

preencher 25% do total do recipiente; 

3° - Escolha uma fonte proteica (ex: 

carne magra cozida, frango grelhado 

ou ovos), este alimento deve 

preencher 25% do recipiente; 

4° - Não se esqueça dos legumes, 

adicione, pelo menos um e adicione 

em sua marmita (ex: abóbora, brócolis, 

ou couve-flor); 

5° - Prepare uma salada em recipiente 

à parte (ex: alface, rúcula ou cenoura); 

Obs: Os itens 4 e 5 devem 

corresponder a 50% do total da 

refeição. 

 Importante: 

 Utilize recipientes de vidro ou 

que sejam próprios para uso de micro-

ondas; 

 Caso haja necessidade de 

consumir um alimento doce após o 

almoço, consuma uma fruta fonte de 

vitamina C (ex: laranja ou mamão); 

 Evite as preparações fritas, 

como carnes fritas, legumes fritos etc, 

pois aumentam o valor calórico da 

refeição sem trazer benefícios à 

saúde. Prefira as versões cozidas ou 

grelhadas, pois são mais saudáveis. 

 

Lanches Intermediários: 

Você sabia que entre as refeições é 

importante que sejam feitos pequenos 

lanches intermediários saudáveis para 

manter o funcionamento do organismo 

ativo e garantir mais vitaminas e 

minerais na dieta?! 

- Consuma, no mínimo, 3 porções de 

frutas por dia; 

- Evite “beliscar” guloseimas, pois são 

“calorias vazias”, que contém 

basicamente açúcar e gordura sem 

nenhum nutriente, prefira por exemplo: 

- Frutas secas ou castanhas (ex: 

castanha do Pará ou damasco); 

- Frutas frescas + iogurte; 

- Bolo de frutas integral; 

- Sanduíche caseiro de pão integral 

com queijo branco. 

Importante: 

O consumo de leite e seus derivados 

não pode ser esquecido, sendo 

recomendado 3 porções por dia (ex: 

leite, queijo branco ou iogurte). 

 
 

Elaborado por:Mayara Giovana Ceranto Faria; 
                     Tatiana Marin.  
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ANEXO A – Parecer comitê de ética 
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ANEXO B – Folha de rosto emitida pelo comitê de ética 
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