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RESUMO

O transporte rodoviário é o meio de transporte mais utilizado no Brasil. Existem mais de um milhão de frota de veículos pesados e caminhoneiros 
que trafegam nas estradas com permissões para carregar fretes acima de 500 quilos. A profissão de caminhoneiro não oferece uma boa qualidade 
de vida, a jornada de trabalho é longa, geralmente os caminhoneiros apresentam alimentação incorreta e estão mais vulneráveis a desfechos 
desfavoráveis em saúde, como as doenças não transmissíveis. Deste modo, o presente estudo objetivou avaliar o estado nutricional e os hábitos 
alimentares de caminhoneiros que trafegam pela BR 135 no município de São Luís - MA. Tratou-se de um estudo transversal, realizado no período 
de janeiro a março de 2018, com 100 caminhoneiros, mediante aplicação de um questionário com abordagem dos aspectos socioeconômicos, 
demográficos, estilo de vida e avaliação do perfil nutricional. Aplicou-se ainda um questionário de frequência alimentar (QFA) validado para 
avaliação dos hábitos alimentares e se realizou avaliação antropométrica (peso, altura, circunferência da cintura e circunferência do quadril). 
Houve assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados coletados foram tabulados, organizados e sumarizados no Microsoft 
Office Excel® (versão 2010). A normalidade das variáveis foi verificada pelo teste de Shapiro Wilk. A associação entre o estado nutricional e a 
frequência de consumo alimentar foi realizada pelo teste t de Student ou Mann-Whitney, no software STATA® (versão 14.0). O nível de 
significância adotado foi de 5%. Dos caminhoneiros avaliados, 99% eram homens, com média de idade de 41,8±10.42 anos, 55% eram casados, 
20% possuíam ensino médio completo, 59% referiram que eram sedentários, 62% consumiam bebida alcóolica, 42% fumaram ou fumam 
atualmente e 28% relataram que possuíam alguma doença não transmissível. Em relação aos hábitos alimentares, 73% responderam que 
realizavam suas refeições na cozinha do próprio caminhão e 61%, pelas estradas por onde passavam; 48% referiram fazer somente 3 refeições ao 
dia. Sobre os aspectos relacionados à alimentação, 64% relataram que a alimentação era ruim e 80% achavam o preço da comida injusto 
comparado à qualidade; 37% referiram consumir algumas vezes a gordura visível da carne bovina ou suína e 30% a faziam sempre. Quanto ao 
estado nutricional, houve predomínio do excesso de peso em relação ao índice de massa corporal (IMC) (85%) e de risco para o desenvolvimento 
de complicações cardiometabólicas pela circunferência da cintura (75,76%), relação cintura-quadril (71,71%) e relação cintura-estatura (89,90%). 
No que diz respeito à frequência do consumo alimentar, observaram-se os seguintes consumos diários: sopas e massas, 3,91±1,78 vezes; carnes e 
peixes, 3,28±4,09 vezes; leites e derivados, 1,44±3,79 vezes; leguminosas e ovos, 3,91±1,78 vezes; arroz e tubérculos, 3,20±4,12 vezes; verduras e 
legumes, 2,38±5,0 vezes; molhos e temperos, 2,49±2,95 vezes; frutas, 3,06±6,95 vezes; bebidas (café, chás, sucos, refrigerantes), 4,32±5,34 vezes; 
pães e biscoitos, 3,23±6,07 vezes e; doces e sobremesas, 1,53±3,37 vezes. Não foram observadas associações estatisticamente significantes entre 
o IMC, circunferência da cintura, relação cintura-quadril e relação cintura-estatura com a frequência do consumo alimentar (p>0,05). Diante do 
exposto, as condições do estado nutricional dos caminhoneiros mostraram-se inadequadas com maior prevalência do excesso de peso e risco 
para complicações cardiometabólicas. Houve baixo consumo diário de leites e derivados, frutas, verduras e legumes; entretanto, o consumo de 
bebidas, sopas, massas, pães e biscoitos foram elevadas. Não foi observada relação do estado nutricional com o consumo avaliado. Ressalta-se o 
desenvolvimento de políticas públicas voltadas a esta classe trabalhadora, tão relevante ao país, para promoção de escolhas alimentares 
saudáveis de modo a combater o excesso de peso e diminuir o risco de eventos cardiovasculares.
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