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Saúde

RESUMO

É crescente o número de obesos na sociedade mundial e no Brasil, este grupo já representa aproximadamente 20% da população. A obesidade, o 
tabagismo, etilismo, Hipertensão Arterial, estresse, dentre outros são fatores de risco para doenças cardiovasculares. O Índice de Massa Corpórea 
é uma medida utilizada para avaliação do estado de saúde dos indivíduos, mas deve ser complementada com avaliação de circunferência 
abdominal e presença de fatores de risco. Durante um trabalho realizado na disciplina de Ensino Clínico em Saúde Coletiva, da Graduação em 
Enfermagem, da Universidade Estácio de Sá, Campus Niterói, foram coletados dados com o objetivo de avaliar o perfil dos trabalhadores de um 
restaurante bastante tradicional no município de Niterói, Rio de Janeiro. Para essa pesquisa, optou-se por realizar um estudo com delineamento 
transversal e abordagem quantitativa e para a coleta de dados foi utilizado um questionário com perguntas para caracterização dos sujeitos. 
Foram adotados como critério de inclusão: todos funcionários deste restaurante e suas filiais, que estivessem em expediente no período 
tarde/noite. Como critério de exclusão, definiu-se que não seriam avaliados os funcionários afastados por licença médica/ especial ou de férias. 
Resultados: foram avaliados 54 funcionários, que atuavam como garçom, gerente, serviços gerais e cozinheiros. Entre eles, 33 estavam acima do 
peso, representando um percentual de 61,1% dos funcionários; deste valor, 21,27% se enquadram em algum grau de obesidade. De todos os 
funcionários avaliados, 33,3% fumam, bebem ou fazem uso conjunto dessas substâncias em seus momentos de lazer. Grande parte dos 
trabalhadores demonstraram comportamentos sedentários, tendo como única prática de atividade física o futebol uma vez na semana, com time 
montado pelos próprios colaboradores. Outra percepção é que a maioria dos funcionários que estavam acima do peso fazia parte do grupo de 
cozinheiros e ajudantes de cozinha.  Concluímos que com a identificação precoce dos fatores de risco, principalmente da obesidade, podemos 
interferir, com orientações para mudança de estilo de vida, através de ações de educação e promoção da saúde, melhorando a qualidade de vida 
desses colaboradores.
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