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RESUMO

O perfil alimentar é um delineamento importante para o estudo, análise e avaliação do
consumo de alimentos em uma determinada população com a finalidade de verificar se há a
existência de bons ou maus hábitos alimentares e de enfermidades nutricionais, como
obesidade, desnutrição entre outras. O presente estudo se propôs a elucidar o perfil alimentar
da comunidade do Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde Anísio Teixeira, como
o corpo discente, docente, gestores e funcionários. A pesquisa do perfil alimentar aconteceu
nos três turnos de funcionamento do Centro, através da técnica de aplicação de questionário
individual de frequência alimentar, sequenciado de 01 a 20 questões objetivas. Após o
consentimento do participante em responder à pesquisa, era dado o questionário para
preenchimento pelo próprio participante. A pesquisa foi organizada pela professora
orientadora de estágio, e executada por estagiários do curso Técnico em Nutrição e Dietética,
sendo realizada no período de abril, maio e junho de 2017, como atividade acadêmica e
pedagógica para a validação do estágio de Nutrição Social do referido curso técnico da
Instituição supracitada. A pesquisa foi respondida por 456 pessoas, onde 339 eram do sexo
feminino e 117 do sexo masculino. As idades variaram de 16 a 68 anos para as mulheres e de
16 a 51 anos para os homens. Os dados estão inconclusos, pois encontram-se em fase de
tabulação mas, à priori, percebeu-se que as mulheres têm maiores cuidados com relação aos
cuidados com a alimentação do que os homens, além disso, houve relatos de pessoas que não
consomem nenhum tipo de frutas, verduras e legumes, outros acerca do consumo de sal acima
do recomendado, a ingestão irregular de água e por outro lado, a grande maioria revelou que
fazia algum tipo de atividade física. Conclui-se que apesar de estarmos na era da informação,
foi percebido que as pessoas não têm hábitos de alimentação saudável, o que pode
desencadear doenças como hipertensão, diabetes e obesidade. No ajuste dessa situação, a
atuação de profissionais de nutrição deve ser no sentido de maximizar as ações de educação
alimentar e nutricional para a melhoria e fortalecimento da alimentação saudável.
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