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Resumen 
Nos últimos tempos, expressões como qualidade de vida e alimentação saudável vêm 

atraindo a atenção de pessoas de diferentes idades, classes sociais e graus de instrução. De igual 

modo, desperta interesse a possibilidade de se desenvolver estilos de vida saudáveis, para o que 

ocupa posto privilegiado a alimentação e a educação nutricional. O presente trabalho teve como 

objetivo correlacionar os aspectos nutricionais dos docentes de umainstituição de ensino superior 

com o conhecimento nutricional. O diagnóstico nutricional foi realizado através das variáveis 

antropométricas, que se referem às medidas das dimensões corporais que determinam os depósitos 

de tecido adiposo e massa magra – peso, altura, índice de massa corporal, circunferênciade cintura, 

e questionário de conhecimento nutricional.No grupo populacional em estudo foram avaliados, 46 

docentes, sendo 15 homens e 31 mulheres. Com média de idadevariando entre 39 e 46 

anos.Analisando o IMC dos participantes da pesquisa a fim de se obter uma classificação do estado 

nutricional, observou-se 45,1% das mulheres apresentando IMC adequado, considerando-se 

estróficas e 60,0% dos homens apresentando um sobrepeso. No que diz respeito á circunferência da 

cintura (CC), 48,3% das mulheres apresentaram risco de desenvolver doenças cardiovasculares 

e/ou alguma síndrome metabólica versus 53,3% dos homens.Para as medidas das dobras cutâneas – 

bicipital, tricipital e circunferência do braço, os dados reforçam os resultados acima.Quanto à 

escala de conhecimento nutricional obtivemosuma prevalência de 66,6% dos homens com um 

baixo conhecimento nutricional e 70,9% das mulheres com um moderado conhecimento 

nutricional.Com este estudo, podemos concluir que o estado nutricional destes docentes, baseado 

em parâmetros antropométricos, reflete um cenário de alta prevalência de excesso de peso, mesmo 

em umespaço/ambiente com acesso a informações e cuidados. Neste contexto, a relação entre o 

aumento da adiposidade, existência de doençase a qualidade de vida podem ser diretamente 

proporcional. 
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Abstract 
In recent times, expressions such as quality of life and healthy eating are attracting the 

attention of people of different ages, social classes and educational levels. Similarly, arouses 

interest the possibility of developing healthy lifestyles, for occupying vantage food and nutrition 

education. This study aimed to correlate the nutritional aspects of teaching in a higher education 

institution with the nutritional knowledge. The nutritional status was performed using 

anthropometric variables, which refer to measures of body dimensions that determine the deposits 

of adipose tissue and lean mass - weight, height, body mass index, waist circumference, and 

nutritional knowledge questionnaire. Population group have been evaluated, 46 teachers, 15 men 

and 31 women. With ages ranging between 39 and 46 years. Analyzing BMI of respondents in 

order to obtain a classification of nutritional status, we observed 45.1 % of women presenting BMI 

appropriate, considering estróficas and 60.0 % of men with one overweight. With regard will waist 

circumference (WC), 48.3 % of women were at risk of developing cardiovascular disease and / or 

some metabolic syndrome versus 53.3 % of men. For the measurements of skinfolds - biceps, 

triceps and arm circumference, the data support the results above. As the scale of nutritional 

knowledge we obtained a prevalence of 66.6 % of men with a low nutritional knowledge and 70.9 

% of women with a moderate nutritional knowledge. With this study, we conclude that the 

nutritional status of these teachers, based on anthropometric parameters, reflects a scenario of high 

prevalence of overweight, even in a space / environment with access to information and care. In 

this context, the relationship between increased adiposity presence of diseases and quality of life 

can be directly proportional. 

 

 

Introdução 
Atualmente o desejo de alcançar a longevidade e envelhecer com qualidade de vida vem se 

tornando desejo até mesmo de indivíduos ainda não idosos. Esta meta tão cobiçada perante a 

sociedade mundial atual vem se relacionando cada dia com novos e diversos fatores, sejam estes 

físicos, psicológicos ou comportamentais, estando diretamente ligados com a nutrição. A realização 

de estudos epidemiológicos auxilia na detecção dos fatores de risco, para que assim possam ser 

avaliados, contribuindo para a elaboração de ações preventivas e de intervenção. Pois sabe- se que 

podem ser parcialmente prevenidos por meio de intervenções sobre os fatores de risco 

comportamentais.  

O conhecimento de uma alimentação saudável vem sendo mais escasso nesses últimos anos, 

os indivíduos optam por alimentos mais viáveis, de baixo valor nutricional e de acordo com a 

preferência e costumes familiares. Em consequência disto, o número de indivíduos com sobrepeso 

e obesidade vem se expandindo cada vez mais. A conscientização da população para com seu 



 

 3217 

próprio bem estar, só se desperta após a descoberta de alguma patologia ou condição física que lhes 

prive a realização de alguma atividade rotineira. Na grande maioria, infelizmente a informação só é 

buscada assim. 

Muitas intervenções centradas na educação nutricional têm sido conduzidas com o intuito de 

aumentar o conhecimento nutricional de dada população e, consequentemente, melhorar seus 

hábitos alimentares. Define-se“conhecimento nutricional como um construto científico criado por 

educadores nutricionais para representar o processo cognitivo individual relacionado à informação 

sobre alimentação e nutrição” (Axelson,1992: 239). 

Vários métodos vêm sendo utilizados para avaliar o estado nutricional do indivíduo, dentre 

eles, o peso corporal que se refere ao somatório dos compartimentos do organismo e reflete o 

equilíbrio energético proteico; a altura que é utilizada para medir o maior comprimento do osso e o 

tamanho corporal do individuo; o índice de massa corporal (IMC) ou índice de Quetelet, que apesar 

de não quantificar a gordura corporal é utilizado como indicador de doenças crônicas não 

transmissíveis e está associado à mortalidade em longo prazo; a circunferência do braço (CB), a 

prega cutânea tricipital (PCT), e a circunferência muscular do braço (CMB), indicadas para estimar 

a proteína somática e a gordura adiposa; e a circunferência da cintura (CC) utilizada como 

indicador de doenças cardiovasculares, apresentando ponte de corte 102 cm para homens e 88 cm 

para mulheres. 

Diante do exposto, o presente estudoteve como objetivo correlacionar os aspectos 

nutricionais dos docentes de uma instituição de ensino superior com o conhecimento nutricional. 

 

 

Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa de delineamento transversal, descritivo com abordagem 

quantitativa em um grupo populacional de docentes, pertencentes à Universidade Tiradentes. O 

plano amostral baseou-se em todos os docentes que visitaram o Spa docente, projeto realizado sob 

a ótica da diretoria de graduação da Universidade Tiradentes, no município de Aracaju – Sergipe, 

região Nordeste do Brasil, que objetivava dar uma atenção especial aos docentes dessa Instituição 

de Ensino Superior. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, sob o protocolo nº 

CAAE 21787913.6.0000.5371. Todo o estudo seguiu as Diretrizes e Normas Regulamentares de 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, estabelecidas naResolução de nº. nº 466, de 12 de dezembro 

de 2012do Conselho Nacional de Saúde. Adicionalmente, todos os participantes preencheram e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

O diagnóstico nutricional foi realizado através das variáveis antropométricas, que se referem 

às medidas das dimensões corporais que determinam os depósitos de tecido adiposo e massa 

magra. Foi aferido peso, altura, índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC), 
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circunferência do braço (CB) e prega cutânea tricipital (PCT)os valores encontrados, foram 

comparados com os valores de referência das tabelas disponíveis na literatura atual  segundo 

informes técnicos  da Organização Mundial da Saúde (OMS, 1990:797). Além dos dados 

antropométricos, utilizamos a tradução da escala de conhecimento nutricional desenvolvida por 

Harnack e colaboradores, para uso no National Health Interview 

SurveyCancerEpidemiology(Harnack, 1997:957-965), traduzida por(Scagliusi, 2006:42-

436)objetivando medir o nível de conhecimento dos docentes .Após realização dessas etapas, 

comparamos o conhecimento nutricional desses indivíduos e sua relação com a avaliação 

antropométrica dos mesmos. 

 

 

Resultados e Discussões 
O presente estudo avaliou o perfil antropométrico e nutricional dos professores na 

Universidade Tiradentes. A amostra foi composta por 48 docentes, amostra aleatória, distribuídos 

em diversas áreas de conhecimento, separados em sexo, abrangendo homens entre 26 e 53 anos e 

mulheres entre 26 e 61 anos. Destes, 02 mulheres foram desconsiderados, devido a não 

completarem todas as etapas necessárias ao desenvolvimento do projeto.O total da amostra 

recolhida foi composto de 31 mulheres (64,58%) e 15 homens (31,25%).A média de idade entre as 

mulheres foi de 43 anos e entre os homens 39 anos.  

Analisando o IMC dos participantes da pesquisa a fim de se obter uma classificação do 

estado nutricional destes,onde IMC < 18,5 kg/m² indica baixo peso, ≥ 18,5 e < 25 adequado ou 

eutrófico, ≥ 25 e < 30 sobrepeso e ≥30 obesidade.  45,0% das mulheres apresentaram IMC 

adequado, considerando-se eutróficas e 60,0% dos homens apresentaram um sobrepeso.Quanto à 

Circunferência do Braço (CB) obtivemos uma classificação de 64,5% de eutrofia para mulheres e 

60,0% também de eutrofia para homens. Medindo a Circunferência da Cintura (CC) encontramos 

48,3% das mulheres versus 53,5% dos homens apresentando risco de desenvolver doenças 

cardiovasculares e/ou síndromes metabólicas. Na aferição da dobra cutânea tricipital (DCT) 

observou-se 38,7 % das mulheres classificadas como eutróficas e 66,6% dos homens como obesos. 

Calculando a circunferência muscular do braço (CMB) obteve-se um equilíbrio entre ambos os 

sexos, com 67,7% e 53,3% dentro da normalidade para mulheres e homens respectivamente. Na 

escala de conhecimento nutricional, encontramos 66,6% dos homens com um baixo conhecimento 

nutricional e 70,9% das mulheres com um moderado conhecimento nutricional. 
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Conclusões 
Atualmente, o mundo do trabalho tem passado por transformações que afetam toda a 

sociedade, inclusive a categoria profissional dos professores. Ao mesmo tempo, a temática 

“qualidade de vida no trabalho vem conquistando importância no cenário social, e esta abarcam os 

estilos de vida, as expectativas e os projetos de vida da coletividade e dos indivíduos”. 

Principalmente pela escolha da docência, já se é cobrado sempre mais, em quase todos os aspectos, 

destes profissionais disseminadores do saber (Pereira, 2006:70) 

Após análise de todos os dados deste estudo, foi verificado que o aspecto nutricional dos 

professores da Universidade Tiradentes, apresenta uma eutrofia elevada entre as mulheres e um 

sobrepeso elevado no que diz respeito aos homens. Correlacionando esse diagnóstico com o 

conhecimento nutricional dos mesmos, podemos justificar a eutrofia com a prevalência do 

moderado conhecimento nutricional apresentado por estas, na escala utilizada no projeto e, o 

sobrepeso exposto pelos participantes do sexo masculino, pelo baixo conhecimento nutricional 

também verificado na mesma escala. Assim, se faz notório o ato de melhores hábitos nutricionais e 

comportamentos saudáveis entre aqueles que apresentaram um moderado conhecimento 

nutricional, abrangendo os docentes do sexo feminino.  

O moderado conhecimento nutricional apresentado pelos participantes do sexo feminino nos 

permitiu perceber uma maior preocupação para com a saúde e bem estar dos mesmos. Com isso, 

podemos pressupor que as mulheres estão mais perto de uma alimentação saudável e do não 

sedentarismo, em contrapartida com o baixo conhecimento nutricional exposto pelos homens, que 

nos faz traçar um perfil nutricional deficiente podendo assim, acarretar maiores transtornos quando 

estes, adentrarem a terceira idade, pois, geralmente é quando idoso, que as consequências da má 

educação alimentar da infância e/ou vida adulta irão se manifestar. Ter um equilíbrio alimentar e a 

prática de alguma atividade física podemnão ter tanta importância quando você é um adolescente, 

mas, a idade chega para todos e na fase idosa, é garantia de muitas complicações a menos. 
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Resumen 
Con frecuencia observamos en Matemática que frente a ciertas consignas propias de la 

disciplina, los estudiantes presentan dificultades. A modo de ejemplo, enunciados de igual 

significado no son interpretados como tales. Concretamente en Álgebra y Cálculo, aquellos que 

incorporan términos específicos, como por ejemplo los cuantificadores,  generan confusión. 

Términos como “un”, “cualquier”, “todo” son con frecuencia interpretados como caso particular el 

primero y sólo los dos últimos como casos generales. Ahora bien, ¿son estos términos 

explícitamente enseñados, o los docentes los empleamos muchas veces suponiendo, sin más, que 

los estudiantes deben interpretarlos adecuadamente? No debemos dejar de lado el hecho de que 

desde el primer año de los estudios superiores, los cuantificadores “aparecen” en los enunciados 

matemáticos.  

En el marco del Proyecto de Investigación “Comprensión de consignas y enunciados 

matemáticos: su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el primer año de 

Bioingeniería”, dirigido por el Bioing. Aníbal J. Sattler, se trabajó en diferentes momentos 
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