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Introdução: A associação entre a alimentação e as doenças crônicas não transmissíveis
vem crescendo no espaço da população brasileira e vem ocupando maior espaço no
perfil morbi-mortalidade.

 Objetivo: O presente estudo teve como objetivo verificar a associação entre dados
socioeconômicos, clínicos, comportamentos de risco e o Índice de Massa Corporal
(IMC) de adultos atendidos no laboratório de avaliação nutricional de um centro
universitário do interior de Minas Gerais. 

 Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, cujos dados tais como sexo, idade,
escolaridade, renda familiar, estado nutricional, patologias predominantes, tabagismo,
consumo de bebidas alcoólicas e a prática de atividades físicas, foram extraídos de 680
prontuários de atendimentos individuais. Esses dados foram tabulados no programa
Microsoft Office Excel®. Para análise estatística não paramétrica, utilizou-se o Teste
Qui-Quadrado do Programa Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão
11.0. Consideraram-se como estatisticamente significantes os valores de
p&#8804;0,05. Resultados: Dos 680 prontuários analisados nesta pesquisa, 85,3%
eram mulheres com estado nutricional eutrófico mais prevalente, 14,4% dos indivíduos
de ambos os sexos relataram ter hipertensão arterial diagnosticada, enquanto 85,6%
afirmaram não serem hipertensos. Com a obesidade foram encontrados, 8,8% de
indivíduos hipertensos e 30,4% de não-hipertensos. Declararam ser diabéticos, 5,6% e
94,4% não ser diabéticos. Da amostra 5,1% declarou ser tabagista e 94,9% declarou
não ser. Quanto se faziam ou não o uso de bebidas alcoólicas, 19,1% afirmaram que
faziam uso e 80,9% não. Em relação à prática de atividades físicas, 14,4% dos adultos
as praticavam e 85,6% não. Os resultados observados mostraram que houve associação
da faixa etária de 19-29 anos e o estado nutricional baixo peso, com a escolaridade
ensino superior e o estado nutricional baixo peso, renda familiar 1-3 salários mínimos
e o estado nutricional baixo peso, hipertensão arterial e o estado nutricional baixo peso
e obesidade e diabetes mellitus com estado nutricional baixo peso e obesidade. Em
relação à análise do tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e a prática de atividades
físicas e o estado nutricional não foram observadas correlações significativas para as
mesmas.

 Conclusão: Verificou-se a associação entre o estado nutricional baixo peso e
obesidade, reforçando, assim, a importância do profissional nutricionista orientar a
população sobre o cuidado com a alimentação e do seu papel na prevenção do
surgimento de doenças crônicas não transmissíveis e na promoção da saúde. 
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