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RESUMO 

 

 

INTRODUÇÃO: O excesso de peso e a distribuição da gordura corporal são fatores associados a 

complicações e agravos à saúde, como o desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis, sendo o diabetes uma das mais prevalentes. Essas condições físicas e clínicas que 

podem reduzir a qualidade de vida além de interferir negativamente na produtividade desse 

indivíduo. OBJETIVO: Avaliar o estado nutricional e os fatores de risco para o 

desenvolvimento de diabetes em trabalhadores do segmento hoteleiro de uma capital nordestina. 

MÉTODOS: Estudo transversal realizado em 2019 com trabalhadores de ambos os sexos e com 

idade superior a 18 anos e inferior a 60 anos de um resort localizado na cidade de Maceió – AL. 

Foram coletados dados pessoais, socioeconômicos e de estilo de vida, através de um formulário 

próprio, além disso houve investigação do padrão alimentar utilizando o formulário de 

marcadores de consumo do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN. Foi 

realizada avaliação antropométrica desses indivíduos, os dados coletados foram peso, altura, 

circunferência da cintura e quadril. Foram utilizados os respectivos equipamentos: balança 

eletrônica, estadiômetro de piso AvaNutri e trena antropométrica. Os métodos adotados para esta 

avaliação foram validados pelo Ministério da Saúde (MS). Os dados foram analisados no 

software Epi Info versão 7.2.2. sendo os resultados expresso em frequências absoluta e relativa. 

RESULTADOS: Foram estudados 41 indivíduos, predominantemente sedentários (63,41%), 

quase 40% referiram etilismo e 4,88% relataram ser tabagista.  Cerca de 1/3 apresentou risco para 

doenças cardiovasculares e pouco mais da metade (51,22%) estavam com excesso de peso. 

Quanto ao consumo alimentar,1/4 não consome verduras e pouco mais de 30% realizou o 

consumo de frutas no dia anterior. Mais da metade consome alimentos desaconselhados, havendo 

ingestão mais expressiva de bebidas açucaradas (69%) e de doces/guloseimas (61,9%). 

CONCLUSÃO: Este estudo identificou prevalências expressivas de fatores já descritos na 

literatura como condições de risco para o diabetes, como sedentarismo, etilismo, tabagismo, 

excesso de peso e o alto consumo de ultraprocessados. Essas condições não apenas favorecem o 

aparecimento de agravos crônicos, como também podem trazer prejuízo nas funções executadas 

por esses indivíduos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: doenças crônicas não transmissíveis, diabetes mellitus, estado 

nutricional.  

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Overweight and body fat distribution are factors associated with health 

complications and health problems, such as the development of chronic noncommunicable 

diseases, and diabetes is one of the most prevalent. These physical and clinical conditions that 

can reduce the quality of life and negatively affect the productivity of this individual. 

OBJECTIVE: To evaluate the nutritional status and risk factors for the development of diabetes 

in hotel workers in a northeastern capital. METHODS: Cross - sectional study conducted in 2019 

with male and female workers over 18 years old and under 60 years old from a resort located in 

the city of Maceió - AL. Personal, socioeconomic and lifestyle data were collected through their 

own form. In addition, there was an investigation of the eating pattern using the consumption 

markers form of the Food and Nutrition Surveillance System - SISVAN. Anthropometric 



 

evaluation of these individuals was performed, the collected data were weight, height, waist 

circumference and hip. The following equipment was used: electronic scale, AvaNutri floor 

stadiometer and anthropometric measuring tape. The methods adopted for this evaluation were 

validated by the Ministry of Health (MS). Data were analyzed using Epi Info version 7.2.2 

software. the results being expressed in absolute and relative frequencies. RESULTS: Forty-one 

predominantly sedentary individuals (63.41%) were studied, almost 40% reported alcoholism and 

4.88% reported being a smoker. About 1/3 were at risk for cardiovascular disease and just over 

half (51.22%) were overweight. As for food consumption, 1/4 do not consume vegetables and 

just over 30% consumed fruit the day before. More than half eat foods advised against, with more 

expressive intake of sugary drinks (69%) and sweets / treats (61.9%). CONCLUSION: This 

study identified significant prevalence of factors already described in the literature as risk 

conditions for diabetes, such as physical inactivity, alcoholism, smoking, overweight and high 

consumption of ultra-processed foods. These conditions not only favor the onset of chronic 

diseases, but may also impair the functions performed by these individuals. 

 

KEYWORDS: noncommunicable chronic diseases, diabetes mellitus, nutritional status. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) envolve aspectos como motivação, 

satisfação, saúde e segurança no trabalho. Nos últimos 30 anos, a medida de QVT, vêm 

surgindo no meio científico como importante instrumento para avaliar e investigar a saúde dos 

indivíduos (SILVA; BEZERRA, 2018). 

Condições físicas, mentais, emocionais, econômicas, ambientais e sociais, podem 

interferir na Qualidade de Vida (QV). Entre as condições físicas, o excesso de peso e a 

distribuição da gordura corporal são fatores associados a complicações e agravos à saúde, 

como o desenvolvimento de Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), que podem 

reduzir a QV e interferir negativamente na produtividade desse indivíduo (PIMENTA et al, 

2019; SANTANA; PEIXOTO, 2017).  

Uma alimentação não saudável contribui de várias formas para desencadear várias 

doenças e sua composição pode configurar fator de risco ou de proteção (PINHO et al, 2012). 

Ingestão calórica elevada e o aumento do sedentarismo são apontados como os principais 

fatores do excesso de peso, principalmente nas famílias de baixa renda, que optam por 

alimentos de preços mais acessíveis, porém de alta densidade energética, sendo baixa ou 

inexistente a presença de fibras alimentares, fato este que implica diretamente na saúde 

(FERREIRA; SZWARCWALD; DAMACENA, 2019). 

Nas últimas décadas houve um incremento expressivo na prevalência das Doenças 

crônicas não transmissíveis, sendo essas responsáveis por cerca de 74% das mortes no Brasil 

(DOMINGUES et al, 2019). Esses agravos estão intrinsecamente relacionados com o estilo de 

vida, sendo evidenciada que seu aumento ocorre em função do crescimento do uso do tabaco, 

inatividade física, consumo excessivo de álcool e padrão alimentares não saudáveis (MALTA 

et al, 2017). 

Dentre as DCNTs, o diabetes mellitus (DM) se destaca como um dos principais 

problemas de saúde pública na atualidade. De acordo com a American Diabetes Association 

(ADA), o DM é definido como um grupo de distúrbios metabólicos que tem como 

características a hiperglicemia crônica, que acontece devido a defeitos na ação e secreção de 

insulina, ou em ambas, podendo acarretar em complicações agudas e/ou crônicas no sistema 

cardiovascular, renal e neurológico, dentre outros (ADA, 2019).  
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Dentre os fatores associados ao aparecimento desse agravo se tem a obesidade, 

histórico familiar da doença, inatividade física, alto de consumo de carboidrato simples, 

dislipidemia, histórico de diabetes gestacional e hipertensão arterial sistêmica (FLOR et al, 

2017; GEREMIAS et al, 2017). 

Ressalta-se que o excesso de peso além de ser um fator de risco independente para o 

desenvolvimento de DM, também se configura como uma condição clínica adversa a saúde do 

trabalhador (SIQUEIRA et al, 2019). 

Diante desse cenário epidemiológico, é fundamental identificar precocemente os fatores 

que estão diretamente ligados ao surgimento do DM e de outras DCNT pois, presumisse que a 

intervenção nos fatores de risco, corroboraria para a redução da mortalidade mundial e a melhora 

da qualidade de vida, trazendo impacto direto na produtividade de colaboradores (BRASIL, 

2009; MALTA et al, 2013; MALTA et al, 2017). 

Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional e os fatores de 

risco associados para o desenvolvimento de diabetes em trabalhadores do segmento hoteleiro de 

uma capital nordestina. 

 

2. MÉTODOS  

 

Trata-se de uma pesquisa transversal realizada em 2019 com trabalhadores de ambos os 

sexos, com idade superior a 18 anos e inferior a 60, de um resort localizado na cidade de Maceió 

– AL. Os critérios de inclusão foram colaboradores efetivos que se voluntariaram, os de exclusão 

foram colaboradores do sexo feminino que se encontravam gestantes e/ou terceirizados. 

O presente estudo se encontra em apreciação no comitê de ética em pesquisa do Centro 

Universitário Tiradentes e foi previamente autorizado por meio de uma carta de anuência 

autorizada pelo gestor do resort. Antes de participar, cada voluntário foi amplamente informado 

sobre os objetivos, importância e procedimentos realizados no presente estudo, e a participação 

foi condicionada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Após assinatura do TCLE, a entrevista e a avaliação antropométrica foram conduzidas em 

local reservado por pesquisadores previamente treinados.  
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2.1 Avaliação socioeconômica e de estilo de vida  

 

 Foi aplicado um formulário próprio com perguntas de características pessoais, 

socioeconômicas e de estilo de vida (etilismo, tabagismo e prática de atividade física). A 

avaliação da atividade física foi baseada nas recomendações da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), sendo categorizado como ativo indivíduos com a pratica de no mínimo 30 minutos de 

atividade física por pelo menos 3 dias por semana, e sedentário os que não se enquadravam nesse 

critério.  

O questionário foi aplicado por meio da plataforma Google Forms, o próprio entrevistado 

respondeu as perguntas com o auxílio do entrevistador, sendo os dados importados 

automaticamente para uma planilha do excel®.  

 

  2.2 Avaliação Antropométrica 

 

  Para a avaliação antropométrica foram coletadas medidas como peso, altura, 

circunferência de cintura e quadril. Para tanto foram utilizados os respectivos instrumentos: 

balança eletrônica com capacidade para 150 kg, estadiômetro de piso AvaNutri com capacidade 

para 2 m, e trena antropométrica de 150 cm. Os métodos adotados para esta avaliação foram os 

validados pelo Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2011). 

  A partir das medidas antropométricas, foi obtido o índice de massa corporal (IMC). Os 

valores do IMC foram analisados seguindo os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS, 

2010): eutrófico (< 25 kg/m²), sobrepeso (25 a 29,9 kg/m²) e obesidade (≥ 30 kg/m²). O excesso 

de peso foi definido com a soma das categorias sobrepeso e obesidade, obtidas por meio do IMC 

≥ 24,9 para ambos os sexos.  

 Para a triagem de risco para doenças cardiovasculares foi utilizada a circunferência da 

cintura, que para mulheres < 80 cm indica sem risco, 80 a 88 cm risco aumentado e >88 cm risco 

muito aumentado, já para homens < 94 cm indica sem risco, 94 a 102 cm risco aumentado e > 

102 cm risco muito aumentado. No presente estudo esses dados de risco foram definidos pela 

soma das categorias risco aumentado e risco muito aumentado (OMS, 2010). 
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2.3 Avaliação dietética  

 

 Foi aplicado o formulário de marcadores de consumo alimentar do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional - SISVAN (BRASIL, 2015), com o objetivo de identificar o padrão 

alimentar desta população. O instrumento prevê o consumo de feijão, frutas, legumes e verduras, 

embutidos, bebidas adoçadas, e alimentos ultraprocessados como macarrão instantâneo, biscoito 

recheados e guloseimas, ingeridos no dia anterior da entrevista. 

  

2.4 Análise dos dados 

A tabulação foi realizada por meio do excel® e os dados foram analisados no software 

Epi Info versão 7.2.2., sendo os resultados expresso em frequências absoluta e relativa. 

 

3. RESULTADOS  

 

 Os dados referentes a distribuição das variáveis socioeconômicas dos colaboradores de 

um resort alagoano estão apresentados na tabela 1. Foram estudados 41 indivíduos, onde a 

maioria pertencia ao sexo feminino (56,1%), com predomínio na faixa etária de 20 a 40 anos 

(78,04%), e pertencentes ao setor operacional (63,41%). Quanto à situação conjugal, houve 

predominância de indivíduos sem companheiro (73,17%), e pouco menos de 70% referiu renda 

familiar mensal na faixa de 1 a 3 salários mínimos. Com relação aos anos de estudo, quase 60% 

estudou entre 9 a 12 anos. 
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Tabela 1: Características socioeconômicas de colaboradores de um resort, Maceió – AL, 2019. 

Variáveis N (%) 

Gênero   

Masculino 18 43,90 

Feminino  23 56,10 

Faixa etária   

<20 anos 2 4,88 

20 a 40 anos 32 78,04 

>40 anos 7 17,07 

Situação conjugal   

Com companheiro 11 26,83 

Sem companheiro 30 73,17 

Membros da família   

Sozinho  7 17,07 

Até 4 pessoas 29 70,73 

>4 pessoas 5 12,20 

Escolaridade   

<9 anos 3 7,32 

9-12 anos 23 56,1 

>9 anos 15 36,59 

Setor   

Administrativo 15 36,59 

Operacional 26 63,41 

Renda*   

1 salário 7 17,07 

1-3 salários 25 60,98 

4-5 salários 9 21,96 

  Fonte: Autoras, 2019.  

 

 Na tabela 2 é possível observar o estado nutricional segundo Índice de Massa Corporal e 

os fatores de risco relacionado ao estilo de vida para o desenvolvimento de diabetes. Houve 

predomínio de sedentarismo (63,41%) e pouco mais da metade se encontra com excesso de peso. 

Dos entrevistados 39,02% referiram etilismo e  4,88% da amostra faz uso de cigarro.  Na triagem 

de risco para doenças cardiovasculares foi encontrado que pouco menos de 1/3 apresenta chances 

de eventos cardíacos adversos.  
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Tabela2: Fatores de associados ao estilo de vida para desenvolver diabetes mellitus, de 

colaboradores de um resort, Maceió – AL, 2019. 

Variáveis N (%) 

Excesso de peso   

Sim  21 51,22 

Não  20 48,78 

Risco de doenças cardiovasculares   

Sem risco 28 68,29 

Com risco 13 31,70 

Atividade física   

Sim 15 36,59 

Não 26 63,41 

Etilismo   

Sim 16 39,02 

Não 25 60,97 

Tabagismo   

Sim 2 4,88 

Não  39 95,12 

Diabetes gestacional   

Não 23 56,10 

Não se aplica 18 43,90 

  Fonte: Autoras, 2019.  

 

Na figura 1 podemos observar os dados do padrão de consumo alimentar dos indivíduos, 

sendo evidenciado que cerca de 1/4 não consome verduras e pouco mais de 30% realizou o 

consumo de frutas no dia anterior. Mais da metade consome alimentos desaconselhados, havendo 

ingestão mais expressiva de bebidas açucaradas (69%) e de doces/guloseimas (61,9%).  
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Figura 1: Prevalência de consumo de alimentar, de colaboradores de um resort, Maceió – AL, 

2019. 

 
  Fonte: Autoras, 2019. 

 

 

  

 

4. DISCUSSÃO  

 

 O predomínio do sexo feminino também foi encontrado em um estudo realizado com 

colaboradores de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) do vale do São Francisco, 

onde 62,5% eram mulheres (CARDOZO et al, 2018). Atualmente, a figura feminina não está 

exclusivamente ligada ao cuidado dos filhos e do lar, estão cada vez mais atuantes em cargos que 

antes eram apenas ocupados por homens. Segundo Barros e Mourão (2018), houve um 

incremento no percentual de mulheres atuantes no mercado, totalizando 40% da força ativa de 

trabalho no mundo. Já no Brasil correspondem a metade da mão de obra remunerada, além disso, 

40% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres.  

            Quanto ao estado nutricional, houve semelhança aos dados de outro estudo realizado com 

colaboradores de um hotel do litoral baiano, onde foram avaliados 175 colaboradores de ambos 
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os sexos, no qual 39,42% apresentaram sobrepeso e 13,14% obesidade (ROCHA; GARCIA, 

2012). Já em relação a circunferência da cintura, foram encontrados dados superiores em outros 

estudos, 58,4% da amostra avaliada apresentou risco (GEREMIAS et al, 2017).  

O excesso de peso e de gordura localizada na região abdominal é um dado preocupante, 

pois se configura um fator de risco para o Diabetes Mellitus (DM), essas condições são 

responsáveis pelo aparecimento de diversos agravos, inclusive o diabetes. O excesso de  peso e 

da adiposidade na zona abdominal gera uma deficiência na quantidade de insulina e nos 

receptores para a glicose, causando o quadro de resistência à insulina e consequentemente, o 

aumento da glicose no sangue. Estudos também apontam que a chance de desenvolver DM do 

tipo 2, chega a ser dez vezes maior quando a gordura é localizada nesta região (ADA, 2019; 

OSAIDA; FRIZZO, 2018; VALENÇA et al, 2018).  

 No estudo realizado por Rocha e Garcia (2012), conduzido em colaboradores de uma 

UAN no litoral baiano foram encontrados prevalências elevadas de consumo de álcool (53,1%) e 

tabaco (5,1%). O consumo do álcool pode causar desregulação no metabolismo, pois favorece o 

ganho de peso e acúmulo de gorduras no organismo. Para cada grama de etanol metabolizado, 

são formadas 7,1 kcal/g (KACHAN et al, 2008). A ingestão de bebida alcóolica combinada com 

uma refeição, gera o aumento de glicose no sangue, e assim uma resposta insulínica, entretanto 

ainda não há evidencia dos mecanismos endócrinos que relacione diabetes (OLIVATTO et al, 

2014). 

Assim como na amostra, o sedentarismo também foi dominante no estudo realizados com 

colaboradores de uma UAN de Curitiba - PR, onde 58% dos indivíduos não realizavam atividade 

física. Dado preocupante, pois a prática de atividade física auxilia na manutenção do peso 

corporal e consequentemente, na prevenção do Diabetes (BATISTA et al, 2015). 

O histórico pregresso de Diabetes Mellitus Gestacional pode contribuir para que o agravo 

retorne em gestações futuras e/ou se perpetue no pós-parto (MIRANDA; REIS, 2006). De acordo 

com o estudo realizado no hospital obstétrico em Botucatu – SP, mulheres diagnosticadas com 

DMG tem 20 a 40% de risco para desenvolver Diabetes após 12 anos da gestação (SILVA et al, 

2003).   

Os hábitos alimentares de um indivíduo são marcadores de risco para doenças crônicas, 

de modo em que o alto consumo de colesterol, lipídeos e gordura saturada, aliado ao baixo 

consumo de fibras estão associados ao aparecimento de obesidade, diabetes, dislipidemia e 
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hipertensão. A maior ingestão dos alimentos considerados protetores como frutas, legumes, 

verduras, hortaliças, leguminosas e cereais integrais é um dos principais pilares da prevenção e 

tratamento do Diabetes (PINHO et al, 2012).  

O perfil alimentar marcado por baixo consumo de alimentos in natura e minimamente 

processados também foi encontrado no estudo de Meléndez et al (2012), o qual demonstra que a 

frequência do consumo de feijão em alguns estados do país ainda é abaixo do esperado, mais que 

a terça parte da população estudada não consome esse alimento diariamente. Outro estudo 

evidenciou que 77,5% da amostra não consome frutas e hortaliças todos os dias (OLIVEIRA et 

al, 2015). O consumo alimentar habitual de alimentos sem processamento e ricos em fibras são 

essenciais para prevenir e tratar agravos crônicos (OMS, 2010). 

Quanto ao consumo de alimentos ultraprocessados, a pesquisa realizada em um município 

de Minas Gerais também registrou um alto consumo de bebidas açucaradas, onde adultos 

apresentam uma grande preferência por esse grupo de alimentos. O elevado consumo desse 

alimento é considerado um fator de risco para o aumento dos números de sobrepeso e obesidade, 

o que intensifica as chances de desenvolvimento do diabetes (SILVA et al, 2019). 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 Este estudo identificou prevalências expressivas de fatores já descritos na literatura como 

condições de risco para o diabetes, como sedentarismo, etilismo, tabagismo, excesso de peso e o 

alto consumo de ultraprocessados. Essas condições não apenas favorecem o aparecimento de 

agravos crônicos, como também podem trazer prejuízo nas funções executadas por esses 

indivíduos.  

Sendo, portanto, essencial um acompanhamento contínuo do estado nutricional e da 

triagem dos fatores de risco, para que sejam feitos planejamentos de prevenção e intervenção. 

Sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas para elucidar as lacunas, em paralelo com as 

políticas públicas direcionadas à prevenção do excesso de peso e promoção de hábitos saudáveis 

na sociedade brasileira. 
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