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Resumo: A obesidade é uma doença metabólica caracterizada pelo excesso de
adiposidade que interfere na qualidade de vida e na sua duração. A sua etiologia é
complexa e multifatorial, resultando da interação de genes, ambiente, estilos de vida
e fatores emocionais. Excesso de peso e obesidade se dar através do índice de massa
corporal ou IMC igual ou acima de 25 junto com outros métodos de determinação de
gordura corporal. Objetivo desse estudo foi identificar a relação do excesso de peso
com ansiedade e depressão em agentes de saúde ambientais no Distrito Sanitário da
cidade do Recife. O projeto de corte transversal com uma pesquisa de campo através
de instrumento estruturado sendo coletados dados sociodemográficos, dietéticos e
antropométricos dos agentes. Dos 88 profissionais lotados no distrito II, participaram
da pesquisa 69, gerando um percentual de 78,4%. A participação foi voluntária,
seguindo todos os critérios de inclusão e sanitários, por conta do covid-19.
Predominância do sexo masculino, acima de 40 anos, casados, renda familiar entre 1
a 2 salários mínimos. Os ACE são peças importantes na vigilância ambiental, são eles
que fazem a ligação entre a comunidade e os distritos. Nesse estudo observou que
grande parte dos agentes apresenta-se com excesso de peso (69%) e obesidade
abdominal (58%), doenças crônicas não transmissíveis (39%) e com hábito
alimentares fora do ideal (66,9%). Havendo uma associação entre a obesidade
abdominal o sexo feminino e a idade. Porém nessa pesquisa foi constatado que mais
de 60% dos profissionais não apresentava qualquer traço de ansiedade ou depressão
mesmo com o trabalho intensificado por conta da atuação na linha de frente de
combate ao covid-19 e nas endemias. Os resultados apresentados promovem uma
margem para a realização de novos estudos com uma amostragem maior de
profissionais e o incremento de parâmetros que propicie o conhecimento mais
aprofundado de fatores relacionados ao perfil nutricional e estado de saúde desses
agentes.

Palavras-chave: Obesidade. Depressão. Ansiedade. Saúde Pública.

Abstract: Obesity is a metabolic disease characterized by excess adiposity that
interferes with quality of life and its duration. Its etiology is complex and multifactorial,
resulting from the interaction of genes, environment, lifestyles and emotional factors.
Overweight and obesity occur through body mass index or BMI equal to or above 25
along with other methods of determining body fat. The aim of this study was to identify
the relationship between overweight and anxiety and depression in environmental
health agents in the Sanitary District of the city of Recife. The cross-sectional project
with a field research through a structured instrument being collected
sociodemographic, dietary and anthropometric data of agents. Of the 88 professionals
located in district II, 69 participated in the survey, generating a percentage of 78.4%.
Participation was voluntary, following all inclusion and sanitary criteria, due to covid19. Predominance of males, over 40 years old, married, family income between 1 to 2
minimum wages. The ACEs are important pieces in environmental surveillance, they
are the ones that make the connection between the community and the districts. In this
study, it was observed that most agents are overweight (69%) and abdominally obese
(58%), non-communicable chronic diseases (39%) and with suboptimal eating habits
(66.9%). There is an association between abdominal obesity, female sex and age.
However, in this research, it was found that more than 60% of the professionals did
not show any trace of anxiety or depression, even with their work intensified due to
their work in the front line of combating covid-19 and endemic diseases. The results
presented provide a margin for further studies with a larger sample of professionals
and the increase of parameters that provide a deeper knowledge of factors related to
the nutritional profile and health status of these agents.

Keywords: Obesity. Depression. Anxiety. Public health.
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1. INTRODUÇÃO
A obesidade é uma doença metabólica caracterizada pelo excesso de
adiposidade que interfere na qualidade de vida e na sua duração. Além de apresenta
implicações tanto na aceitação pessoal como social. Está diretamente ligada a outras
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como doenças cardiovasculares,
hipertensão e diabetes mellitus (CUPPARI, 2019).
O diagnóstico do excesso de peso e obesidade se dar através do índice de
massa corporal ou IMC igual ou acima de 25 junto com outros métodos de
determinação de gordura corporal. A sua etiologia é complexa e multifatorial,
resultando da interação de genes, ambiente, estilos de vida e fatores emocionais
(ABESO, 2016). Podendo ser classificada como uma pandemia não contagiosa
(ALVARENGA et al., 2019)
Segundo dados obtidos no site do sistema de vigilância alimentar e nutricional
(SISVAN), no ano de 2019, 34% da população adulta que usou a atenção básica
encontrava-se em sobrepeso e 28% apresentaram algum grau de obesidade. Em
dados divulgados sobre a frequência e distribuição sociodemográficas feita pela Vigitel
Brasil, no ano de 2020, entre os anos de 2006 a 2019, houve um crescente aumento
de 30% e 72% na prevalência de sobrepeso e obesidade respectivamente.
Recife é a segunda capital com 59,5%, perdendo apenas para Manaus com
60,9%, em relação ao sobrepeso. Para obesidade ela está em sétimo com 21,7%
empatada com o Rio de Janeiro. A frequência de sobrepeso para o sexo masculino
foi de 57,1% e para feminino de 53,9%. Já obesidade a prevalência entre os gêneros
encontra-se iguais (VIGITEL BRASIL , 2019).
Sintoma de estresse, tais como ansiedade, depressão, nervosismo e o hábito
de se alimentar quando problemas emocionais estão presentes são comuns em
pacientes com sobrepeso ou obesidade, sugerindo relação entre estresse, compulsão
por comida palatável, transtorno de compulsão alimentar e obesidade (ABESO, 2016).
A prevalência de depressão, no ano de 2017, na rede de atenção primária de saúde
é 10,4%, isoladamente ou associada a um transtorno físico e que distúrbios
relacionados à ansiedade afetaram 9,3% da população brasileira (BRASIL, 2017).
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Com o processo da pandemia, os profissionais de saúde foram os mais
afetados com o aumento dos transtornos mentais e comportamentais. Na China,
esses profissionais relataram altas taxas de depressão (50%), ansiedade (45%) e
insônia (34%). No Canadá, 47% relataram a necessidade de suporte psicológico. As
Mulheres são as mais afetadas, particularmente, aquelas que estão fazendo
malabarismos com a educação em casa e trabalhando em tarefas domésticas (OPAS,
2020).
Para esses profissionais, em suas atribuições, vivenciam inúmeras situações
de desgastes orgânicos e psíquicos. Combinados ao tipo de dieta, estilo de vida
sedentário, estresse, privação de sono e o financeiro são capazes de gerar diversos
problemas, como a obesidade e prejuízos na saúde mental, Influenciando na
qualidade do trabalho ofertado por essa categoria (ALVES et al., 2015).
A necessidade de pesquisas envolvendo os Agentes de Combate as
Endemias (ACEs) com o excesso de peso associado a depressão e a ansiedade
evidencia-se especialmente em função do tipo de trabalho ofertado, assim como pela
as exigências de ações intersetoriais que articulam a outros níveis de complexidade
no sistema de saúde (CARVALHO; ARAÚJO; BERNARDES, 2016).
Distribuídos em 8 Distritos Sanitários no município do Recife, os agentes
ambientais possuem o objetivo de identificar e intervir em seu território de atuação
sobre fatores biológicos e não biológicos de risco a saúde humana, desenvolvendo
ações de educação ambiental junto à comunidade, além de participar de atividades
de campanhas como a vacinação animal e na atuação com a prevenção e diminuição
dos casos de COVID-19 através da sanitização dos ambientes (PREFEITURA DO
RECIFE, 2020).
Diante do exposto, a avaliação do estado nutricional desses profissionais tem
como objetivo identificar os distúrbios nutricionais e associá-los a ansiedade e
depressão, podendo possibilitar uma intervenção adequada de forma a auxiliar na
recuperação e na manutenção do estado de saúde do indivíduo. E assim, também
contribuir de forma significativa na qualidade de vida e no trabalho ofertado por essa
categoria.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1.

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL

A avaliação do estado nutricional tem como objetivo identificar os distúrbios
nutricionais, possibilitando uma intervenção adequada de forma a auxiliar na
recuperação e na manutenção do estado de saúde do indivíduo. Além de grande
relevância na vigilância alimentar e nutricional nos diferentes ciclos da vida, no
diagnóstico da magnitude da distribuição geográfica dos problemas nutricionais e na
tomada de decisão no âmbito das políticas e programas públicos. Sendo feito tanto
nos hospitais, ambulatórios e domicílios (SAMPAIO, 2012; CUPPARI, 2019).
Dividida em métodos objetivos que identifica as manifestações orgânicas dos
problemas nutricionais ao nível do corpo sendo classificadas em antropometria,
composição corporal, parâmetros bioquímicos e consumo alimentar. E os métodos
subjetivos que identificam as causas desses problemas dispondo dos exames físicos
e avaliação global subjetiva ( SAMPAIO, 2012; CUPPARI, 2019).
A antropometria é a medida do tamanho corporal e de suas proporções que
permite estudar e acompanhar o processo de crescimento e desenvolvimento de
acordo com a faixa etária, sexo, massa corporal permitindo identificar indivíduos com
problemas de saúde e ou nutricionais. É um método que usa equipamentos não
invasivos, de baixo custo, portáteis e com resultados fidedignos. Apresenta como
desvantagem não permitir a detecção de alterações na composição corporal recente,
as limitações dos instrumentos de mensuração e a necessidade de profissionais
treinados. As medidas mais usadas são peso, altura, dobra cutâneas e as
circunferências (SAMPAIO, 2012; CUPARRI, 2019).
2.2.

OBESIDADE
A obesidade é caracterizada pelo excesso de peso proveniente do

acúmulo de gordura corporal, caracterizada por um índice de massa corporal ou IMC
igual ou acima de 30 é uma doença influenciada por fatores genéticos, ambientais,
socioculturais e comportamentais (ABESO, 2016).
Definir os fatores que causam seu aparecimento é difícil, porém sabe-se que
ela não é uma doença única. Apresenta-se como uma manifestação metabólica e
sistêmicas pelo o excesso de gordura corporal, podendo acarretar outras
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comorbidades como: intolerância à glicose, diabetes tipo 2, dislipidemias,
hipertensão arterial, síndrome metabólica, síndrome do ovário policístico, apneia,
doença hepática gordurosa não alcoólica, câncer, entre outras (CUPPARI, 2019).
Estudos realizados com a população brasileira observaram um aumento
significativo no índice de sobrepeso e obesidade. Para trabalhadores da área de
saúde, esse achado não foi diferente. Freitas et al (2008) encontrou, em sua análise,
um percentual de 46,6% dos agentes comunitários de saúde (ACS) com excesso de
peso no município de São Paulo. Na 21º Região de Saúde do Rio Grande do Sul uma
pesquisa realizada com os mesmos profissionais no ano de 2017 observou alta
prevalência de 69,7% de excesso de peso (SILVEIRA et al., 2020).
No nordeste, dois estudos feitos também com ACS chamaram atenção um
realizado no município de João Pessoa, PB, no ano de 2017, que observou uma
frequência de 71,1% dos agentes apresentavam-se com excesso de peso e o outro
feito no município de Caicó-RN o qual foi verificado que 42% dos agentes
apresentava-se em sobrepeso e 34% com obesidade (BARBOSA; LACERDA, 2017;
FIGUEIRÊDO, 2019).
2.3.

DEPRESSÃO E ANSIEDADE

A depressão é um transtorno mental comum, caracterizado por tristeza
persistente e uma perda de interesse por atividades que as pessoas normalmente
gostam, acompanhadas por uma incapacidade de realizar atividades diárias por 14
dias ou mais. O indivíduo pode manifestar sintomas como perda de energia,
alterações no apetite; dormir mais ou menos do que se está acostumado; ansiedade;
concentração reduzida; indecisão; inquietação; sentimentos de inutilidade, culpa ou
desesperança; e pensamentos de autolesão ou suicídio (DMS-5, 2014).
Por ser a principal causa de problemas de saúde e incapacidade em todo o
mundo. De acordo com as últimas estimativas da Organização Mundial da Saúde
(OMS), mais de 300 milhões de pessoas vivem com depressão, um aumento de mais
de 18% entre 2005 e 2015 (OPAS, 2018). Diferente de muitos outros transtornos, a
ansiedade não tem idade certa, porém existe uma predisposição para a faixa etária
entre os 20 aos 40 anos. Em relação ao gênero é possível verificar um maior índice
de depressão em mulheres (CORRÊA; SOUZA; RAHIM, 2018).

A ansiedade é normal pois ajuda o ser humano perceber e reagir a situações
de perigos. O excesso pode acarretar em transtornos que dificultam a interação com
a vida cotidiana. Os transtornos de ansiedade são caracterizados pela relação medo
e ansiedade excessivos. O medo como sendo a resposta emocional a ameaça
iminente real ou percebida, ao passo que a ansiedade é a antecipação da ameaça
futura (DMS-5, 2014).
Os indivíduos podem apresentar sintomas como fobia, dificuldade de controlar
seus pensamentos, sensação de que algo ruim vai acontecer, medo de ser humilhado,
preocupação excessiva com trabalho, escola e situação financeira. Além de sintomas
físicos como inquietação, cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade,
sudorese, tensão muscular e perturbação do sono. Embora os sintomas se
desenvolvam com mais frequência na infância, também podem ser expressos na vida
adulta (DMS-5, 2014; TELESSAÚDERS-UFRGS, 2017).
2.4.

RELAÇÃO ENTRE EXCESSO DE PESO, DEPRESSÃO E ANSIEDADE

Está acima do peso, em uma sociedade que impõe um padrão de beleza
magro, pode significar passar por diversos aspectos negativos como preconceito e
pressão para seu emagrecimento, os quais podem gerar transtornos e compulsões
alimentares. A obesidade é um processo inflamatório a qual ativa citoquinas próinflamatórias que contribui para a depressão. Além de desregular o eixo hipotálamopituitário-adrenal (HPA) produzindo um aumento nos níveis de cortisol afetando na
oscilação do humor (MELCA; FORTES, 2014).
Há uma alta prevalência de indivíduos obesos que apresentam ansiedade e/ou
depressão. Em sua meta-análise, Luppino et al, 2010, observou que 55% das pessoas
obesas possuem maior risco de desenvolverem depressão ao longo da vida, enquanto
58% das pessoas deprimidas tendem a se tornar obesas, pois estas podem alterar os
hábitos alimentares ou diminuírem as atividades físicas, sem falar na interação dos
medicamentos usados nos seus tratamentos (CORRÊA; SOUZA; RAHIM, 2018).
O estigma social, que é uma desaprovação das características físicas levandoas à marginalização, relacionado ao peso aumenta a insatisfação corporal, ao
contrário do que se acredita, não predispõe a maior motivação para perda de peso e
sim a maior vulnerabilidade à depressão; baixa autoestima; ansiedade; compulsão
alimentares e maior risco de suicídio. Pois, para aqueles que sofrem a estigmatização
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acreditam que aquele preconceito é uma verdade sobre si mesmo (ALVARENGA et
al., 2019).
3. METODOLOGIA
O projeto trata-se de um estudo do tipo transversal, que se caracteriza por ser
uma exposição ao fator ou causa presente ao mesmo momento ou intervalo de
tempo analisado, realizado através de uma pesquisa de campo (DESIGNS et al.,
2005). Foi realizado no Distrito Sanitário II da cidade do município do Recife-PE, nos
meses de abril e maio do ano de 2021. O critério de inclusão foi agentes em atividade
de campo, sendo os critérios de exclusão o desvio de função ou afastamentos das
atividades.
O cálculo amostral foi realizado a posteriori e para tal foram utilizados os
seguintes parâmetros: população de 88 agentes lotados no distrito sanitário II,
frequência espetada de excesso de peso de 76,1% (FIGUEIRÊDO, 2019), erro
aceitável de 5% e nível de confiança de 95%, sendo necessário um mínimo de 67
indivíduos.
A coleta de dados foi feita através de uma pesquisa de campo com da qual
houve a obtenção dos aspectos sociodemográficos (sexo, idade, estado civil,
escolaridade, renda familiar) e a avaliação nutricional com a antropométricos (peso,
altura para obtenção do IMC, circunferência da cintura, quadril). Apêndice 1 e 2.
Foi aplicado um questionário de frequência de consumo alimentar “Como está
sua alimentação” do Ministério da saúde (BRASIL, 2017). Esse questionário
apresenta 18 itens sobre a frequência de consumo de grupos alimentares, incluindo
também questões referentes ao quantitativo de refeições diárias, uso de sal, tipo de
leite e gordura utilizados, ingestão de bebidas alcoólicas e leitura dos rótulos de
alimentos (FIGUEIRÊDO, 2019). Anexo 1.
Com o objetivo de avaliar a ansiedade e a depressão temos o inventário de
beck específicos para cada transtorno. Foi desenvolvido por Beck e colaboradores
no ano de 1961, com observações clínica de paciente sendo selecionado os
sintomas mais específicos dos transtornos (MALUF, 2002). Esse questionário vem

com uma escala de auto relato para levantamento da intensidade dos sintomas.
Anexo 2 e 3.
A antropometria é um método executado para estudos populacionais, de baixo
custo, não invasivo e que necessita de poucos equipamentos. O peso e altura serão
utilizados a balança portátil digital eletrônica camry EB9013 com o indivíduo
posicionado no centro do equipamento, estando descalço, ereto e com os pés juntos
com roupas leves, sendo retirado objetos que poderia interferir no valor do peso
corporal. A altura foi verificada através do estadiômetro portátil de bolso da Cescorf
com o ACE livre de adereços na cabeça, no centro do equipamento, com as pernas
em paralelo e a cabeça erguida olhando para um ponto fixo (FIGUEIRÊDO, 2019).
Através dos peso e altura utilizando a fórmula IMC = peso (kg)/estatura² (m²) ,
obteremos o índice de massa corpórea (IMC), assim classificar
Quadro 1- Tabela do IMC
IMC

Diagnóstico

Menor que 18,5

Baixo peso

Entre 18,5 e 24,9

Adequado

Entre 25 e 29,9

Sobrepeso

Acima 30 e 34,9

Obesidade

Fonte: Ministério da Saúde, 2011

Para a circunferência da cintura (CC) utilizou-se uma fita métrica. O
procedimento realizado através da marcação do ponto médio entre a borda inferior
da última costela e a crista ilíaca, onde se realiza a medição. Levando a elevação da
vestimenta do avaliado, de forma que a região da cintura esteja despida. CC terá as
classificações categorizadas em baixo risco (< 80 cm para mulheres e < 94 para
homens), risco elevado (80 a 88 cm para mulheres e 94 a 102 cm para homens) e
risco muito elevado (> 88 cm para mulheres e > 102 cm para homens) (FIGUEIRÊDO,
2019). Para a circunferência do quadril (CQ) realizou-se a medição em centímetros
na área de maior protuberância glútea, em um plano horizontal. Para se obtida a
relação CC/ CQ verificando assim o risco cardiovascular, utilizando-se como ponto de
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corte o valor de 0,95 para homens e de 0,80 para mulheres (MACHADO; SICHIERI,
2002).
Para a montagem do banco de dados e as análises foi utilizado o software
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 13.0. A estatística
bivariada será empregada com uso dos Testes do Qui-quadrado de Pearson, Quiquadrado para Tendência ou Exato de Fisher, quando apropriados. Sendo utilizadas
as frequências absolutas, percentuais e respectivos intervalos de confiança de 95%
como forma de expressão dos resultados.
Em seguida, as variáveis com p-valor < 0,20 na bivariada serão selecionadas
para compor a análise multivariada, a qual será realizada por meio da Regressão de
Poisson com ajuste robusto da variância e emprego do método backward. Os
resultados são apresentados por meio das razões de prevalência e respectivos
intervalos de confiança de 95%. No modelo final serão consideradas estatisticamente
significantes as associações com p-valor < 0,05.
O devido projeto foi apresentado ao comitê de ética do Centro Universitário
Brasileiro (UNIBRA) e aprovado com o número do parecer 4.640.222. Junto com uma
carta de Anuência da Prefeitura da Cidade do Recife para que seus agentes
participem do projeto. Apêndice 3.
O Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento (TCLE) esclareceu os
participantes da pesquisa sobre os riscos e benefícios de sua participação ajudando
na tomada de sua decisão de forma justa e sem constrangimentos. Além de fornecer
uma proteção legal e moral aos pesquisadores, posto que é a manifestação clara de
concordância com a participação na pesquisa. Apêndice 4.
Durante toda a pesquisa, algumas medidas preventivas foram tomadas tais
como: o uso de álcool a 70% para desinfecção do material usado; o uso de máscaras
por todos os envolvidos; a solicitação do distanciamento social durante toda a
aplicação dos questionários, exceto no momento da avaliação antropométrica; em
todo o momento os pesquisadores estarão usando máscaras, luvas, touca e
protetores.

4. RESULTADOS
Observou-se a variável gênero com a predominância do sexo masculino com
em relação ao feminino. A grande parte dos profissionais possuem idade acima de 40
anos. Já para o estado civil, uma dominância é para os casados. Mais da metade dos
agentes possuem ensino médio. O estudo mostrou que um bom percentual da
categoria não tem o hábito de fumar.
A prática de exercício físico é importante para um bom condicionamento físico,
o que pode influenciar na execução do seu trabalho, esse estudo observou que
somente 20 agentes praticam alguma atividade distribuída em musculação,
corrida/caminhada e outras atividades, demonstrando sedentarismo. Dos 69 agentes,
27 apresentaram alguma doença crônica em destaque para hipertensão e diabetes.
Tabela 1. Caracterização da amostra segundo variáveis sociodemográficos dos Agentes
Ambientais do Distrito 2 da cidade do Recife-PE, Brasil, 2021.

Variável
Gênero
Feminino
Masculino
Total
Idade
Até 40 anos
Acima de 40 anos
Total
Estado Civil
Solteiro
Casado
Divorciados
Outros
Total
Escolaridade
Ensino médio
Superior Incompleto
Superior completo
Total

N

%

IC95%

26
43
69

37,7
62,3
100

26,3 - 50,2
49,8 - 73,7

13
56
69

18,8
81,2
100

10,4 - 30,1
69,9 - 89,6

24
38
2
5
69

34,8
55,1
2,9
7,2
100

23,7 - 47,2
42,6 - 67,1
0,4 - 10,1
2,4 - 16,1

37
13
19
69

53,6
18,8
27,5
100

41,2 - 65,7
10,4 - 30,1
17,5 - 39,6
Continuação
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Variável
Fuma
Sim
Não
Total
E. F Categoria
Musculação
Corrida/caminhada
Outros
Total
Doença crônica
Hipertensão
Diabetes
Doenças Respiratórias
Outros
Total

N

%

IC95%

7
62
69

10,1
89,9
100

4,2 - 19,8
80,2 - 95,8

7
7
6
20

35
35
30
100

15,4 - 59,2
15,4 - 59,2
11,9 - 54,3

16
5
2
4
27

59,3
18,5
7,4
14,8
100

38,8 - 77,6
6,3 - 38,1
0,9 - 24,3
4,2 - 33,7

Fonte: Autor

Os dados da adiposidade abdominal, obtidos pela medição da circunferência
da cintura dos agentes ambientais, demonstraram uma prevalência para os valores
acima dos desejados, servindo de alerta para o risco cardiovascular. Foi identificado,
neste estudo, que 69% dos agentes encontram-se com o Índice de massa corpórea
elevado, diagnosticados com ou sobrepeso ou obesidade. A avaliação dietética, feita
pelo questionário como está sua alimentação, revelou um consumo classificado como
moderado desses profissionais. Esses dados estão na Tabela 2.
Tabela 2. Caracterização da amostra segundo variáveis antropométricas e questionário de
frequência alimentar “ como está sua alimentação” dos Agentes Ambientais do Distrito 2 da
cidade do Recife-PE, Brasil, 2021.

Variável
Circunferência da Cintura
Sem risco
Com risco
Total
IMC
Baixo Peso
Adequado
Sobrepeso

N

%

IC95%

29
40
69

42
58
100

30,2 - 54,5
45,5 - 69,8

1
20
28

1,4
29
40,6

0,0 – 7,8
18,7 – 41,2
28,9 – 53,1
Continuação

Variável
Obesidade
Total
QFA
Ruim
Moderado
Bom
Total

N
20
69

%
29
100

IC95%
18,7 – 41,2

17
43
9
69

24,6
62,3
13
100

15,1 - 36,5
49,8 - 73,7
6,1 - 23,3

Fonte: Autor

No tocante na tabela 3, ao ser aplicado o questionário de Beck sobre ansiedade
e depressão observou que mais de 20% dos profissionais apresentaram algum traço
dos transtornos estudados. Porém não havendo uma associação com o excesso de
peso em relação a população estudada.

Tabela 3. Caracterização da amostra segundo as variáveis ansiedade e depressão dos Agentes
Ambientais do Distrito 2 da cidade do Recife-PE, Brasil, 2021.

Variável
Ansiedade
Presença
Ausência
Total
Depressão
Presença
Ausência
Total

N

%

IC95%

18
51
69

26,1
73,9
100

16,3 - 38,1
61,9 - 83,7

25
44
69

36,2
63,8
100

25,0 - 48,7
51,3 - 75,0

Fonte: Autor

Em relação a associação com excesso de peso, o estudo mostrou que os
resultados do p-valor foram acima de 0,05, não havendo nenhuma significância com
as variáveis estudadas. Tabela 4.
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Tabela 4. Associação entre variáveis independentes com o excesso de peso dos Agentes
Ambientais do Distrito 2 da cidade do Recife-PE, Brasil, 2021.

Excesso de Peso
SIM
Variáveis
Idade
Até 39 anos
40 anos ou mais
Total
Escolaridade
Superior
Incompleto
Superior completo
Total
Renda Familiar
1500 a 2500
2500 a 3500
Acima de 3500
Total
Gênero
Feminino
Masculino
Total
Estado Civil
Solteiro (a)
Casados (a)
Divorciado (a)
Outros
Total
Doença Crônica
Sim
Não
Total
Exercício Físico
Sim
Não
Total

NÃO

N

%

N

%

8
40
48

61,5
71,4
69,6

5
16
21

38,5
28,6
30,4

p-valor
,485

,173
8
16
48

61,5
84,2
69,6

5
3
21

38,5
15,8
30,4
,438

26
7
14
47

68,4
53,8
82,4
69,1

12
6
3
21

31,6
46,2
17,6
30,9
,302

20
28
48

76,9
65,1
69,6

6
15
21

23,1
34,9
30,4
,704

17
25
2
4
48

70,8
65,8
100
80
69,6

7
13
0
1
21

29,2
34,2
0
20
30,4
,981

20
27
47

69
69,2
69,1

9
12
21

31
30,8
30,9
,960

14
34
48

70
69,4
69,6

6
15
21

30
30,6
30,4
Continuação

Excesso de Peso
SIM
Variáveis
Fuma
Sim
Não
Total
QFA
Ruim
Moderado
Ótimo
Total
Ansiedade
Sim
Não
Total
Depressão
Sim
Não
Total

NÃO

N

%

N

%

5
43
48

71,4
69,4
69,6

2
19
21

28,6
30,6
30,4

p-valor
,910

,536
12
31
5
48

70,6
72,1
55,6
69,6

5
12
4
21

29,4
27,9
44,4
30,4
,756

12
36
48

66,7
70,6
69,6

6
15
21

33,3
29,4
30,4
,449

16
32
48

64
72,7
69,6

9
12
21

36
27,3
30,4

Fonte: autor

Para a associação com a obesidade abdominal, esse estudo observou uma
correlação entres o sexo feminino e a idade acima de 40 anos. Tabela 5.

Tabela 5. Associação entre variáveis independentes com a circunferência da cintura dos
Agentes Ambientais do Distrito 2 da cidade do Recife-PE, Brasil, 2021.

Variáveis
Idade
Até 39 anos
40 anos ou mais
Total
Escolaridade
Ensino Médio
Superior
Incompleto
Superior completo
Total

Circunferência da Cintura
Alto Risco
Baixo Risco
N
%
N
%
9
20
29

69,2
35,7
42

4
36
40

p-valor
0,027

30,8
64,3
58
0,127

18

48,6

19

51,4

6
5
29

46,2
26,3
42

7
14
40

53,8
73,7
58
Continuação
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Variáveis
Renda Familiar
1500 a 2500
2500 a 3500
Acima de 3500
Total
Gênero
Feminino
Masculino
Total
Estado Civil
Solteiro (a)
Casados (a)
Divorciado (a)
Outros
Total
Doença Crônica
Sim
Não
Total
Exercício Físico
Sim
Não
Total
Fuma
Sim
Não
Total
QFA
Ruim
Moderado
Ótimo
Total
Ansiedade
Sim
Não
Total
Depressão
Sim
Não
Total
Fonte: Autor

Circunferência da Cintura
Alto Risco
Baixo Risco
N
%
N
%
19
6
4
29

50
46,2
23,5
42,6

19
7
13
39

p-valor
0,082

50
53,8
76,5
57,4
0,003

5
24
29

19,2
55,8
42

21
19
40

80,8
44,2
58
0,62

12
15
1
1
29

50
39,5
50
20
42

12
23
1
4
40

50
60,5
50
80
58
0,95

9
20
29

31
51,3
42,6

20
19
39

69
48,7
57,4
0,053

12
17
29

60
34,7
42

8
32
40

40
65,3
58
0,963

3
26
29

42,9
41,9
42

4
36
40

57,1
58,1
58
0,884

7
18
4
29

41,2
41,9
44,4
42

10
25
5
40

58,8
58,1
55,6
58
0,754

7
22
29

38,9
43,1
42

11
29
40

61,1
56,9
58
0,803

11
18
29

44
40,9
42

14
26
40

56
59,1
58

5.

DISCUSSÃO
Nos dados sociodemográficos, desse estudo, observou-se que a categoria

dos ACE possui uma renda familiar entre 1 a 2 salários mínimos, escolaridade de
ensino médio, casados, com a idade acima dos 40 anos. No estudo de Silveira et
al. (2017) feito com os agentes comunitário em saúde observou que sua
predominância, em relação ao gênero, era do sexo feminino com idade entre 31 a
40 anos e casados. O estudo de Figueiredo (2019), também feito com ACS, houve
essa predominância para o sexo e o estado civil, porem a faixa etária dominante
foi acima de 40 anos, a renda dos agentes era entre 1 a 2 salário mínimos.
A predominância do sexo masculino nesse trabalho, possa ser pela
implantação da categoria no programa de vigilância ambiental pela Fundação
Nacional de Saúde (FUNASA) no ano de 2002, que inicialmente

tinha uma

estratégia voltada para controle de fatores ambientais biológicos como vetores,
animais

transmissores

da

raiva,

acidentes

com

animais

peçonhentos,

contaminação biológica da água de consumo humano, fatores físicos e químicos
relacionados à contaminação ambiental, ações que exigia muito trabalho braçal e
força (BRASIL, 2002).
Segundo o Ministério da Saúde, no ano de 2020, o perfil epidemiológico da
população brasileira, em relação às doenças crônicas, apresentou uma maior
prevalência para hipertensão, obesos e diabetes (BRASIL, 2020). Os dados
obtidos neste estudo demonstram que a uma prevalência para hipertensos,
diabéticos, sobrepeso e obesos, servindo de alerta em relação a pandemia do
covid-19, já que esses profissionais também estão na linha de frente.
É elevada a prevalência de excesso de peso encontrado neste estudo. De
acordo com a Pesquisa Vigitel Brasil realizada no ano de 2019, Recife é a segunda
capital brasileira com cerca de 59,5% da população apresentando sobrepeso e no
que se refere a obesidade a capital recifense está na sétima posição com cerca de
21,7% da população.
Fatores econômicos, sociais, demográficos podem interferir no perfil de
saúde e nutricional das populações. O processo de urbanização determinou uma
mudança nos padrões de comportamento alimentar que, juntamente com a
redução da atividade física nas populações, vem desempenhando importante

23

papel no estado nutricional (PINHEIRO; FREITAS; TITTONI CORSO, 2004). Neste
estudo, observou que uma boa parte dos agentes não praticam nenhuma atividade
física, sendo essa essencial para o desenvolvimento de suas funções.
O IMC é o cálculo mais usado para avaliação da adiposidade corporal por
ser simples, prático, sem custo. Porém não distingue massa gordurosa de massa
magra. Para se ter uma melhor visão da distribuição da gordura principalmente a
visceral, medidas antropométricas como a circunferência da cintura são usadas. A
obesidade abdominal, observada nesse estudo, indica alterações metabólicas com
um possível risco cardiovascular (ABESO, 2016).
A propoção de pessoas com excesso de peso, no Brasil, mais que dobrou
nos ultimos anos, sendo a prevalência aumentada de acordo com o aumento da
idade e o sexo feminino (BRASIL, 2020). Na analise dos dados verficou-se uma
relação significativa entre a obesidade abdominal, o sexo feminino e o
envelhecimento. Segundo Freitas et al. (2008), o que pode ser justificado pela
renda, escolaridade, estado civil e números de gestações.
O consumo alimentar moderado desses profissionais, que são objeto do
estudo, pode ser reflexo das mudanças de hábitos que estão acontecendo no país
por conta da pandemia. Enquanto que de um lado estão pessoas buscando
melhorar sua alimentação. Do outro ainda exite o alto consumo de produtos ultra
processados, e industrializados (BRASIL, 2020). Para Figueiredo (2019), esses
hábitos irregulares podem influenciar no quadro atual do estado nutricional.
O percentual de adultos fumantes no Brasil vem apresentando uma
expressiva queda nas últimas décadas em função das inúmeras ações
desenvolvidas pela Política Nacional de Controle do Tabaco. Os dados mais
recentes do ano de 2019, a partir da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) apontam
o percentual total de adultos fumantes, no nordeste, é de 14,2 %. (BRASIL, 2021).
O tabagismo é um dos principais fatores de risco para morte
precoce e incapacidade em todo o mundo e que as substâncias nocivas
do cigarro oferecem riscos à saúde. Nesse estudo, o percentual de fumantes
foi de 10%, já que o cigarro dificulta a percepção do sabor de alimentos açucarados
e gordurosos, comprometendo a sensação de saciedade por esses produtos. Isso
pode fazer com que o hábito de fumar leve à obesidade (ABESO, 2015).

A ansiedade e a depressão são doenças que assolam a população mundial,
principalmente neste período de pandemia, os profissionais de saúde são os que
mais sofrem com esses transtornos (OPAS, 2020). Em seu estudo Carvalho et al.
(2016), realizados com profissionais de saúde da atenção básica, houve uma
prevalência de transtornos mentais nos ACS registrando-se nesse grupo maior
adoecimento psíquico quando comparado aos demais profissionais da atenção
básica estudados.
Nessa pesquisa foi constatado que mais de 20% dos profissionais
apresentavam algum traço de ansiedade ou depressão sendo um alerta para a
intensificação do trabalho realizado, principalmente por conta da atuação na linha
de frente de combate ao covid-19 e nas endemias. Foi observado uma dificuldade
de exposição da sua vida pessoal por parte de alguns agentes durante a aplicação
do questionário, o que pode ter influenciado nos resultados da pesquisa.
Diante do processo da pandemia, esse trabalho passou por algumas
limitações para a sua aprovação o que ocasionou um atraso no início das coletas
dos dados. Muitos agentes estavam alocados fora do seu ponto de apoio
ocasionado uma diminuição dos números de participantes. Contudo, mesmo com
toda a dificuldade houve uma boa cooperação e interesse dos profissionais para a
realização da pesquisa.
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6. CONCLUSÃO
Os ACE são peças importantes na vigilância ambiental, são eles que fazem a
ligação entre a comunidade e os distritos. Nesse estudo observou que grande
parte dos agentes apresenta-se com excesso de peso e obesidade abdominal,
doenças crônicas não transmissíveis e com hábito alimentares fora do ideal. Essas
variáveis podem interferir no desenvolvimento do seu trabalho diário. Observou-se
a escassez de produção literária com estudos voltados para esses profissionais.
Os resultados apresentados promovem uma margem para a realização de
novos estudos com uma amostragem maior de profissionais e o incremento de
parâmetros que propicie o conhecimento mais aprofundado de fatores
relacionados ao perfil nutricional e estado de saúde desses agentes. Ainda reforça
a necessidade de oferta e ampliação de estratégias de educação alimentar e
nutricional, que promovam hábitos alimentares saudáveis, assim melhorando a
saúde e qualidade de vida desses trabalhadores.
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Apêndice 1.
Questionário Sociodemografico

Escolaridade

Ensino médio ( )
Superior incompleto ( )
Superior completo ( )

Renda Familiar

1500 a 2500 ( )
2500 a 3500 ( )
Acima de 3500 ( )

Sexo

Feminino ( )
Masculino ( )
Indeterminado ( )

Estado civil

Solteiro (a) ( )
Casado (a) ( )
Divorciado (a) ( )
Viúvo (a) ( )
Outros ( )

Possui alguma doença crônica?

Sim ( )
Não ( )

Se sim qual?

Hipertensão ( )
Diabetes ( )
Câncer ( )
Doenças Respiratórias ( )
Outras ( )

Fuma?

Sim ( )
Não ( )

Pratica exercício físico?

Sim ( )
Não ( )

Se sim, qual?

Caminhada/corrida ( )
Musculação ( )
Outros ( )

Apêndice 2.
Questionário de Avaliação Antropométrico
Nome

Idade
(Anos)

Altura
(M)

Peso (Kg)

Distrito 2
Equipe _______________________________

Supervisor___________________________________

Circ. Cintura Circ.
(cm)
(cm)

Quadril Circ.
(cm)

Braço
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Apêndice 3.

Apêndice 4.
CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILERIOS

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS)

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa A RELAÇÃO
DO EXCESSO DE PESO COM ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM AGENTES DE COMBATE
ÀS ENDEMIAS NA CIDADE DO RECIFE, que está sob a responsabilidade das pesquisadoras
Cynthia Maria Poggi, residente em Carneiro Vilela, 348, Espinheiro/ Recife-Pe, cep:
52050030,email: cpogginutri@gmail.com, cel: 81 997973332; Débora Guerra de Oliveira,
residente em Vista nova, 20, Jiquiá/ Recife-Pe, cep: 50771-190, email:
dgoliveira.do@gmail.com, cel: 81 988193754; Fabiana Santana dos Santos, residente em
Vasco
da
Gama,
353,
Vasco
da
Gama/
Recife-pe,
Cep:52081005,
email:fabisantos05@yahoo.com.br, cel: 81 991935648. E está sob a orientação do Professor
Mestre
Emerson
Santiago,
Telefone:81
998743079,
email:
emersoncostasantiago@gmail.com.
Todas as suas dúvidas podem ser esclarecidas com o responsável por esta pesquisa.
Apenas quando todos os esclarecimentos forem dados e você concorde com a realização do
estudo, pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas
vias. Uma via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador responsável. Você estará
livre para decidir participar ou recusar-se. Caso não aceite participar, não haverá nenhum
problema, desistir é um direito seu, bem como será possível retirar o consentimento em
qualquer fase da pesquisa, também sem nenhuma penalidade.
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:

 A avaliação do estado nutricional desses profissionais tem como objetivo
identificar os distúrbios nutricionais, possibilitando uma intervenção adequada
de forma a auxiliar na recuperação e na manutenção do estado de saúde do
indivíduo. E assim, também contribuir de forma significativamente na qualidade
de vida e no trabalho ofertado por essa categoria.
 Serão coletados os dados antropométricos e a aplicação dos questionários
com duração média de 20 minutos. Os procedimentos irão ser feitos no ponto
de apoio dos agentes, no horário de trabalho.
 Para a retirada das medidas antropométricas, as pesquisadoras terão um
contato com parte do corpo dos agentes podendo causar alguns
constrangimentos ou lesões, em virtude do risco de contaminação pelo covid19 as medidas de segurança serão tomadas como o uso de máscaras e luvas
descartáveis pelas pesquisadoras além da higienização do material de coleta
com álcool 70%.
 Os benefícios trazidos pela pesquisa se baseam em pode ajudar no
entendimento da relação entre saúde mental e doenças crônicas não
transmissíveis. Além de poder verificar como esses aspectos influência no seu
trabalho.
Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas
em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser
entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os
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dados coletados nesta pesquisa ficarão armazenados em pasta de arquivo, sobre a
responsabilidade das pesquisadoras responsáveis, no endereço acima informado, pelo
período de mínimo 5 anos.
Nada lhe será pago e nem será cobrado para participar desta pesquisa, pois a
aceitação é voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de danos,
comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou
extra-judicial. Se houver necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas
pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e alimentação).
Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, o (a) senhor (a)
poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UNIBRA no
endereço: (R. Padre Inglês, 356 – 1º Andar, sala do Comitê de Ética - Boa Vista - Recife/PE,
CEP: 50050-230 – e-mail: comitedeetica@grupounibra.com.br).

___________________________________________________

(assinatura do pesquisador)

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A)
Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo
assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade
de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo
em participar do estudo A RELAÇÃO DO EXCESSO DE PESO COM ANSIEDADE E
DEPRESSÃO EM AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NA CIDADE DO RECIFE como
voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo(a) pesquisador (a) sobre
a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios
decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento
a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.
Local e data __________________
Assinatura do participante: __________________________

Impressão
digital

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre(opcional)
a pesquisa
e o aceite do voluntário em participar.
pesquisadores):

(02 testemunhas não ligadas à equipe de

Nome:

Nome:

Assinatura:

Assinatura:

Anexo 1.
QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA DE CONSUMO ALIMENTAR
“Como está sua alimentação”
• Se você achar que mais de uma resposta está certa, escolha a que você mais
costuma fazer quando se alimenta.
• Lembre-se: responda o que você realmente come, e não o que gostaria ou acha
que seria melhor.
• Escolha apenas uma resposta. Vamos começar!

1)Qual é, em média, a quantidade de
a. ( ) Não como frutas, nem tomo suco de frutas natural todos os dias
frutas (unidade/ fatia/pedaço/copo de suco b. ( ) 3 ou mais unidades/fatias/pedaços/copos de suco natural
natural) que você come por dia?
c. ( ) 2 unidades/fatias/pedaços/copos de suco natural
d. ( ) 1 unidade/fatia/pedaço/copo de suco natural
2) Qual é, em média, a quantidade de
a. ( ) Não como legumes, nem verduras todos os dias
legumes e verduras que você come por
dia? Atenção! Não considere nesse grupo b. ( ) 3 ou menos colheres de sopa
os tubérculos e as raízes (veja pergunta 4) c. ( ) 4 a 5 colheres de sopa
d. ( ) 6 a 7 colheres de sopa
e. ( ) 8 ou mais colheres de sopa
3) Qual é, em média, a quantidade que
a. ( ) Não consumo
você come dos seguintes alimentos: feijão
b. ( ) 2 ou mais colheres de sopa por dia
de qualquer tipo ou cor, lentilha, ervilha,
grão de-bico, soja, fava, sementes ou
c. ( ) Consumo menos de 5 vezes por semana
castanhas?
d. ( ) 1 colher de sopa ou menos por dia

4) Qual a quantidade, em média, que você consome por dia dos alimentos listados abaixo?
Arroz, milho e outros cereais (inclusive
os matinais);
mandioca/macaxeira/aipim, cará ou
inhame; macarrão e outras massas;
batata-inglesa, batata-doce, batata
baroa ou mandioquinha: (COLHERES
DE SOPA).

( ) 0 ( ) 8 ( ) 16 ( ) 24
( ) 1 ( ) 9 ( ) 17 ( ) 25
( ) 2 ( ) 10 ( ) 18 ( ) 26
( ) 3 ( ) 11 ( ) 19 ( ) 27
( ) 4 ( ) 12 ( ) 20 ( ) 28
( ) 5 ( ) 13 ( ) 21 ( ) 29
( ) 6 ( ) 14 ( ) 22 ( ) 30
( ) 7 ( ) 15 ( ) 23

Pães: (UNIDADES/FATIAS)

( ) 0 ( ) 8 ( ) 16 ( ) 24
( ) 1 ( ) 9 ( ) 17 ( ) 25
( ) 2 ( ) 10 ( ) 18 ( ) 26
( ) 3 ( ) 11 ( ) 19 ( ) 27
( ) 4 ( ) 12 ( ) 20 ( ) 28
( ) 5 ( ) 13 ( ) 21 ( ) 29
( ) 6 ( ) 14 ( ) 22 ( ) 30
( ) 7 ( ) 15 ( ) 23
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Bolos sem cobertura e/ou recheio: fatias ( ) 0 ( ) 8 ( ) 16 ( ) 24
( ) 1 ( ) 9 ( ) 17 ( ) 25
( ) 2 ( ) 10 ( ) 18 ( ) 26
( ) 3 ( ) 11 ( ) 19 ( ) 27
( ) 4 ( ) 12 ( ) 20 ( ) 28
( ) 5 ( ) 13 ( ) 21 ( ) 29
( ) 6 ( ) 14 ( ) 22 ( ) 30
( ) 7 ( ) 15 ( ) 23
Biscoito ou bolacha sem recheio:
(UNIDADES)

( ) 0 ( ) 8 ( ) 16 ( ) 24
( ) 1 ( ) 9 ( ) 17 ( ) 25
( ) 2 ( ) 10 ( ) 18 ( ) 26
( ) 3 ( ) 11 ( ) 19 ( ) 27
( ) 4 ( ) 12 ( ) 20 ( ) 28
( ) 5 ( ) 13 ( ) 21 ( ) 29
( ) 6 ( ) 14 ( ) 22 ( ) 30
( ) 7 ( ) 15 ( ) 23

5) Qual é, em média, a quantidade de
a. ( ) Não consumo nenhum tipo de carne
carnes (gado, porco, aves, peixes e
b. ( ) 1 pedaço/fatia/colher de sopa ou 1 ovo
outras) ou ovos que você come por dia? c. ( ) 2 pedaços/fatias/colheres de sopa ou 2 ovos
d. ( ) Mais de 2 pedaços/fatias/colheres de sopa ou mais de 2 ovos
6) Você costuma tirar a gordura
aparente das carnes, a pele do frango
ou outro tipo de ave?

a. ( ) Sim

7) Você costuma comer peixes com
qual frequência?

a. ( ) Não consumo
b. ( ) Somente algumas vezes no ano
c. ( ) 2 ou mais vezes por semana
d. ( ) De 1 a 4 vezes por mês

8) Qual é, em média, a quantidade de
leite e seus derivados (iogurtes, bebidas
lácteas, coalhada, requeijão, queijos e
outros) que você come por dia? Pense
na quantidade usual que você
consome: pedaço, fatia ou porções em
colheres de sopa ou copo grande
(tamanho do copo de requeijão) ou
xícara grande, quando for o caso

a. ( ) Não consumo leite, nem derivados (vá para a questão 10)
b. ( ) 3 ou mais copos de leite ou pedaços/fatias/ porções
c. ( ) 2 copos de leite ou pedaços/fatias/porções
d. ( ) 1 ou menos copos de leite ou pedaços/fatias/ porções

9) Que tipo de leite e seus derivados
você habitualmente consome?

a. ( ) Integral
b. ( ) Com baixo teor de gorduras (semidesnatado, desnatado ou light)

10) Pense nos seguintes alimentos:
frituras, salgadinhos fritos ou em
pacotes, carnes salgadas,
hambúrgueres, presuntos e embutidos
(salsicha, mortadela, salame, linguiça e

a. ( ) Raramente ou nunca
b. ( ) Todos os dias
c. ( ) De 2 a 3 vezes por semana
d. ( ) De 4 a 5 vezes por semana
e. ( ) Menos que 2 vezes por semana

b. ( ) Não
c. ( ) Não como carne vermelha ou frango

outros). Você costuma comer qualquer
um deles com que frequência?

11) Pense nos seguintes alimentos:
doces de qualquer tipo, bolos
recheados com cobertura, biscoitos
doces, refrigerantes e sucos
industrializados. Você costuma comer
qualquer um deles com que frequência?

a. ( ) Raramente ou nunca
b. ( ) Menos que 2 vezes por semana
c. ( ) De 2 a 3 vezes por semana
d. ( ) De 4 a 5 vezes por semana
e. ( ) Todos os dias

12) Qual tipo de gordura é mais usado
na sua casa para cozinhar os
alimentos?

a. ( ) Banha animal ou manteiga
b. ( ) Óleo vegetal como: soja, girassol, milho, algodão ou canola
c. ( ) Margarina ou gordura vegetal

13) Você costuma colocar mais sal nos
alimentos quando já servidos em seu
prato?

a. ( ) Sim
b. ( ) Não

14) Pense na sua rotina semanal: quais
as refeições você costuma fazer
habitualmente no dia? Assinale no
quadro abaixo as suas opções. Cada
item vale um ponto, a pontuação final
será a soma deles.

Café da manhã: ( ) sim ( ) não
Lanche da manhã: ( ) sim ( ) não
Almoço: ( ) sim ( ) não
Lanche ou café da tarde: ( ) sim ( ) não
Jantar ou café da noite: ( ) sim ( ) não
Lanche antes de dormir: ( ) sim ( ) não

15) Quantos copos de água você bebe
por dia? Inclua no seu cálculo sucos de
frutas naturais ou chás (exceto café,
chá preto e chá mate)

a. ( ) Menos de 4 copos
b. ( ) 8 copos ou mais
c. ( ) 4 a 5 copos
d. ( ) 6 a 8 copos

16) Você costuma consumir bebidas
alcoólicas (uísque, cachaça, vinho,
cerveja, conhaque etc.) com qual
frequência?

a. ( ) Diariamente
b. ( ) 1 a 6 vezes na semana
c. ( ) Eventualmente ou raramente (menos de 4 vezes ao mês)
d. ( ) Não consumo

17) Você faz atividade física REGULAR, a. ( ) Não
isto é, pelo menos 30 minutos por dia,
b. ( ) Sim
todos os dias da semana, durante o seu c. ( ) 2 a 4 vezes por semana
tempo livre? Considere aqui as
atividades da sua
rotina diária como o deslocamento a pé
ou de bicicleta para o trabalho, subir
escadas, atividades domésticas,
atividades de lazer ativo e atividades
praticadas e academias e clubes. Os 30
minutos podem ser divididos em 3
etapas de 10minutos.
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18) Você costuma ler a informação
nutricional que está presente no rótulo
de alimentos industrializados antes de
comprá-los?

a. ( ) Nunca
b. ( ) Quase nunca
c. ( ) Algumas vezes, para alguns produtos
d. ( ) Sempre ou quase sempre, para todos os produtos

Anexo 2.
Questionário Back Ansiedade

Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente cada item da
lista. Identifique o quanto você tem sido incomodado por cada sintoma durante a última semana,
incluindo hoje, colocando um “x” no espaço correspondente, na mesma linha de cada sintoma.
Absolutamente
não

1. Dormência ou formigamento
2. Sensação de calor
3. Tremores nas pernas
4. Incapaz de relaxar
5. Medo que aconteça o pior
6. Atordoado ou tonto
7. Palpitação ou aceleração do coração
8. Sem equilíbrio
9. Aterrorizado
10. Nervoso
11. Sensação de sufocação
12. Tremores nas mãos
13. Trêmulo
14. Medo de perder o controle
15. Dificuldade de respirar
16. Medo de morrer
17. Assustado
18. Indigestão ou desconforto no abdômen
19. Sensação de desmaio
20. Rosto afogueado
21. Suor (não devido ao calor)

Levemente

Moderadamente

Gravemente

Não me
incomodou
muito

Foi muito
desagradável
mas pude
suportar

Dificilmente
pude suportar
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Anexo 3.
Questionário back depressão
Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada grupo, faça um
círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira
que você tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num grupo parecerem se
aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome cuidado de ler todas as afirmações, em cada
grupo, antes de fazer sua escolha.

1

0 Não me sinto triste

7

1 Eu me sinto triste

1 Estou decepcionado comigo mesmo

2 Estou sempre triste e não consigo sair disto

2 Estou enojado de mim

3 Estou tão triste ou infeliz que não consigo
suportar
2

0 Não estou especialmente desanimado quanto
ao futuro

3 Eu me odeio
8

1 Eu me sinto desanimado quanto ao futuro
3 Acho o futuro sem esperanças e tenho a
impressão de que as coisas não podem
melhorar
0 Não me sinto um fracasso

2 Eu me culpo sempre por minhas falhas
3 Eu me culpo por tudo de mal que acontece
9
0 Não tenho quaisquer idéias de me matar

1 Acho que fracassei mais do que uma pessoa
comum

1 Tenho idéias de me matar, mas não as
executaria

2 Quando olho pra trás, na minha vida, tudo o
que posso ver é um monte de fracassos

2 Gostaria de me matar

3 Acho que, como pessoa, sou um completo
fracasso
4

0 Tenho tanto prazer em tudo como antes
1 Não sinto mais prazer nas coisas como antes
2 Não encontro um prazer real em mais nada
3 Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo

0 Não me sinto de qualquer modo pior que os
outros
1 Sou crítico em relação a mim por minhas
fraquezas ou erros

2 Acho que nada tenho a esperar

3

0 Não me sinto decepcionado comigo mesmo

3 Eu me mataria se tivesse oportunidade
10

0 Não choro mais que o habitual
1 Choro mais agora do que costumava
2 Agora, choro o tempo todo
3 Costumava ser capaz de chorar, mas agora
não consigo, mesmo que o queria

5

11
0 Não me sinto especialmente culpado

0 Não sou mais irritado agora do que já fui

1 Eu me sinto culpado grande parte do tempo

1 Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do
que costumava

2 Eu me sinto culpado na maior parte do tempo

2 Agora, eu me sinto irritado o tempo todo

3 Eu me sinto sempre culpado

3 Não me irrito mais com coisas que
costumavam me irritar

6

12
0 Não acho que esteja sendo punido

0 Não perdi o interesse pelas outras pessoas
1 Estou menos interessado pelas outras pessoas
do que costumava estar

1 Acho que posso ser punido
2 Creio que vou ser punido

2 Perdi a maior parte do meu interesse pelas
outras pessoas

3 Acho que estou sendo punido

3 Perdi todo o interesse pelas outras pessoas
13

0 Tomo decisões tão bem quanto antes

18

0 O meu apetite não está pior do que o habitual

1 Adio as tomadas de decisões mais do que
costumava

1 Meu apetite não é tão bom como costumava
ser

2 Tenho mais dificuldades de tomar decisões do
que antes

2 Meu apetite é muito pior agora
3 Absolutamente não tenho mais apetite

3 Absolutamente não consigo mais tomar
decisões
14

0 Não acho que de qualquer modo pareço pior do 19
que antes

0 Não tenho perdido muito peso se é que perdi
algum recentemente

1 Estou preocupado em estar parecendo velho
ou sem atrativo

1 Perdi mais do que 2 quilos e meio

2 Acho que há mudanças permanentes na minha
aparência, que me fazem parecer sem atrativo

3 Perdi mais do que 7 quilos

2 Perdi mais do que 5 quilos
Estou tentando perder peso de propósito,
comendo menos: Sim _____ Não _____

3 Acredito que pareço feio
15

20
0 Posso trabalhar tão bem quanto antes

0 Não estou mais preocupado com a minha
saúde do que o habitual

1 É preciso algum esforço extra para fazer
alguma coisa

1 Estou preocupado com problemas físicos, tais
como dores, indisposição do estômago ou
constipação

2 Tenho que me esforçar muito para fazer
alguma coisa

2 Estou muito preocupado com problemas físicos
e é difícil pensar em outra coisa

3 Não consigo mais fazer qualquer trabalho

3 Estou tão preocupado com meus problemas
físicos que não consigo pensar em qualquer
outra coisa
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16

0 Consigo dormir tão bem como o habitual
1 Não durmo tão bem como costumava
2 Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que
habitualmente e acho difícil voltar a dormir
3 Acordo várias horas mais cedo do que
costumava e não consigo voltar a dormir

17

0 Não fico mais cansado do que o habitual
1 Fico cansado mais facilmente do que
costumava
2 Fico cansado em fazer qualquer coisa
3 Estou cansado demais para fazer qualquer
coisa

21

0 Não notei qualquer mudança recente no meu
interesse por sexo
1 Estou menos interessado por sexo do que
costumava
2 Estou muito menos interessado por sexo agora
3 Perdi completamente o interesse por sexo
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