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RESUMO 
 
O estudo teve como objetivos identificar, nos enfermeiros de duas unidades 
hospitalares, os marcadores antropométricos e a autopercepção de qualidade 
de vida. Trata-se de um estudo transversal realizado com 38 (22,14%) 
profissionais de enfermagem do Hospital Maternidade Terezinha de Jesus 
(HMTJ) e 41 (22,04%) funcionários do Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart 
Geraldo Teixeira (HPS).  
A coleta de dados foi realizada mediante aplicação de questionário auto 
aplicado seguido de coleta de dados antropométricos no período de maio a 
agosto de 2011. O estudo evidenciou prevalência do sexo feminino, casados, e 
média de idade é 35,9 +- 9,6 e tempo de serviço de 5,7 -+ 5,75 anos. 
Considerando os agravos para doenças crônicas não transmissíveis, 72,2% 
relatam nunca ter fumado, 32,9% não ingere bebida alcoólica, e 60,3% não 
praticam nenhuma atividade física. Dos profissionais de enfermagem menos de 
8% relatam ter doença crônica não transmissível, porém referem à presença da 
doença em 39,5% de seus familiares diretos, sendo mais prevalente a 
hipertensão arterial (74,7%) e diabetes mellitus (42,8%). O estudo avaliou a 
associação entre diagnóstico nutricional de sobrepesoobesidade e risco 
cardiovascular por diferentes parâmetros (IMC, IAC, %GC, CC, RCQ) e local 
de trabalho. Nesta situação a associação foi positiva para o IMC (p = 0,035) e 
RCQ (p = 0,029). O estudo da associação entre idade e parâmetros  
nutricionais mostrou-se positiva para todos os parâmetros, exceto para RCQ (p 
= 0,395). Quando se avalia a associação entre qualidade de vida e os 
parâmetros nutricionais, nenhuma das variáveis apresenta diferença 
significativa quanto à qualidade de vida. Os dados apresentados na pesquisa 
indicam que o local de trabalho pode interferir no diagnóstico nutricional para 
alguns parâmetros utilizados, mas não há associação positiva com a qualidade 
de vida.  
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