
Revista Baiana
de Saúde Pública

v.36, n.3, p.727-739 

jul./set. 2012 727

ARTIGO ORIGINAL DE TEMA LIVRE

FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS IDENTIFICADOS 

EM TRABALHADORES ATENDIDOS EM UM AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃOa

Maria Cecilia Costab 

Luciara Leite Britob

Ingrid Cardoso Fidelesc

Glécia Leolina de Souza Meirad

Vivian Brito Rangel Azevedod

Resumo

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), em particular as cardiovasculares 

(DCV) e o diabetes melito (DM), têm um importante papel no atual perfil de saúde da 

população mundial, com projeções de crescimento. O objetivo deste artigo é identificar 

fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) associados à alimentação em 

trabalhadores atendidos em um ambulatório de nutrição. Trata-se de estudo de corte transversal. 

Os dados foram obtidos por meio de entrevista, avaliação antropométrica e bioquímica. 

A amostra foi selecionada entre trabalhadores de ambos os sexos, que frequentavam o 

ambulatório de nutrição do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador em 

Salvador, Bahia, em 2010. Os resultados indicam que o IMC ≥ 25,0 kg/m2 foi o fator de risco 

de maior frequência (91,8%), seguido da hipercolesterolemia (61,8%) e da hipertrigliceridemia 

(50,0%). Simultaneidade de dois ou mais fatores de risco foi encontrada em 70,6% dos 

trabalhadores. Baixo consumo diário de frutas (14,3%), hortaliças (44,4%) e tubérculos (8,0%) e 

elevado consumo de alimentos ricos em gordura saturada (embutidos – 48,9%) e açúcar simples 

(76,0%). O tabagismo era hábito de 3,6% dos trabalhadores. A análise das frequências das 

dislipidemias segundo a idade mostrou níveis elevados de colesterol total (p=0,02) e triglicérides 

(p=0,03) em trabalhadores com idade ≥41anos. Concluiu-se que as elevadas frequências de  

fatores de risco modificáveis são preocupantes e reforçam a necessidade de implementação de 

ações que visem a promoção da saúde e a prevenção de DCNT. 

Palavras-Chave: Fatores de risco. Doenças crônicas não transmissíveis. Saúde do trabalhador.
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RISK FACTORS FOR NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASES IDENTIFIED IN 

WORKERS THAT RECEIVED ASSISTANCE AT A NUTROLOGY CLINIC

Abstract

Non-communicable Chronic diseases (NCCD), predominantly cardiovascular 

(CVD) and diabetes mellitus (DM), play a major role in the current health profile of the world 

population and are expected to increase its numbers. The purpose of this article is to identify 

the risk factors for non-communicable chronic diseases (NCCD) in workers that received 

assistance at a neurology clinic. This is a cross sectional study whose data were collected 

through interviews, anthropometric and biochemical assessments. The sample was selected 

between workers of both sexes, who received assistance in the nutrition clinic at the State 

Centre of Reference on Health of Workers in Salvador, Bahia, in 2010. The results indicate that 

the body mass index (BMI) ≥25.0 kg/m2 was the most frequent risk factor (91.8%), followed 

by hypercholesterolemia (61.8%) and hypertriglyceridemia (50.0%). Simultaneity of two or 

more risk factors was found in 70.6% of the workers. Low daily ingestion of fruits (14.3%), 

vegetables (44.4%), and tubers (8.0%) and a high consumption of foods rich in saturated fat 

(embedded: 48.9%) and simple sugars (76.0%) were verified. Smoking was a habit in 3.6% of 

workers. Analysis of frequencies of dyslipidemias according to age showed high levels of total 

cholesterol (p=0.02) and triglycerides (p=0.03) in workers of age ≥41 years. It was concluded 

that the elevated frequency of modifiable risk factors is worrisome, reinforcing the need for 

implementation of actions aimed at health promotion and prevention of NCCD. 

Key words: Risk factors. Non-communicable chronic diseases. Health of worke. 

FACTORES DE RIESGO PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

IDENTIFICADAS EN TRABAJADORES ATENDIDOS EN UN AMBULATORIO DE NUTRICIÓN

Resumen

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), en particular las 

cardiovasculares (DCV) y la Diabetes Mellitus (DM), desempeñan un importante rol en 

el actual perfil de la salud de la población mundial, con proyecciones de crecimiento. El 

propósito de este artículo es identificar los factores de riesgo para las enfermedades crónicas 

no transmisibles (ECNT), asociadas a la alimentación de trabajadores atendidos en un 

ambulatorio de nutrición. Estudio de enfoque transversal. Los datos fueron recolectados a 
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través de entrevistas, evaluación antropométrica y bioquímica. La muestra fue seleccionada 

entre trabajadores de ambos sexos, que frecuentaban, en 2010, el ambulatorio de nutrición 

del Centro Estatal de Referencia en Salud del Trabajador, en Salvador, Bahía. Los resultados 

indican que el IMC ≥ 25,0kg/m2 fue el factor de riesgo de mayor frecuencia (91,8%), seguido 

de la hipercolesterolemia (61,8%), y de la hipertrigliceridemia (50,0%). Simultaneidad de dos 

o más factores de riesgo fue encontrada en 70,6% de los trabajadores. Bajo consumo diario 

de frutas (14,3%), hortalizas (44,4%) y tubérculos (8,0%) y un elevado consumo de alimentos 

con grasa saturada (embutidos: 48,9%) y azúcar simple (76,0%). El tabaquismo era hábito en 

el 3,6% de los trabajadores. El análisis de las frecuencias de las dislipidemias según la edad, 

constató niveles elevados de colesterol total (p=0,02) y triglicéridos (p=0,03) en trabajadores 

con edad ≥41años. Se concluye que las elevadas frecuencias de factores de riesgo cambiables 

son inquietantes, reforzando la necesidad de implementación de acciones que visen a la 

promoción de la salud y a la prevención de ECNT. 

Palabras-Clave: Factores de riesgo. Enfermedades crónicas no transmisibles. Salud del 

trabajador.

INTRODUÇÃO

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) têm um importante papel no 

atual perfil de saúde da população mundial. Para as próximas décadas, existem projeções para 

um crescimento mundial das DCNT, em particular para as cardiovasculares (DCV) e para o 

diabetes melito (DM).1 

No Brasil, neste início de século, a maioria dos óbitos e das despesas com 

assistência hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) continua sendo atribuída às DCNT, 

com gastos elevados com atenção à saúde.2 Nesse cenário, identifica-se a participação 

de fatores herdados e adquiridos no desenvolvimento silencioso das DCNT, em que a 

obesidade destaca-se como um dos determinantes mais importantes para DCV, DM e outras 

DCNT. Nos últimos 30 anos, a prevalência da obesidade vem apresentando um crescimento 

importante, por todas as regiões do Brasil e nos diferentes sexos, grupos etários e estratos 

socioeconômicos. Geralmente, associa-se a outros transtornos metabólicos que, juntos 

ou dissociados, fazem parte da cadeia de risco para outras DCNT,2,3 com prejuízos sociais 

nem sempre mensuráveis. Nesse panorama, a vigilância nutricional constitui-se um meio 

importante de avaliação no âmbito da vigilância de DCNT, tendo a alimentação como foco de 

atenção para as ações preventivas. 
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Desse modo, o objetivo deste estudo é identificar fatores de risco para DCNT 

associados à alimentação em trabalhadores atendidos em um ambulatório de nutrição. 

Espera-se contribuir para a prevenção e o controle das DCNT por meio da melhoria da 

qualidade de vida dos trabalhadores já acometidos por doenças ocupacionais. 

MATERIAL E MÉTODOS

Estudo de corte transversal. Para a sua execução, foi selecionado, por conveniência, 

o ambulatório de nutrição do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador (Cesat), da 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), localizado no município de Salvador, referência 

no estado da Bahia para atendimento ao trabalhador com doença ocupacional.

Em 2010, foram selecionados aleatoriamente 55 trabalhadores atendidos no 

ambulatório de nutrição do Cesat, que retornaram 15 dias após a primeira consulta com os 

resultados dos exames bioquímicos de interesse para o estudo.  

A coleta dos dados ocorreu em duas etapas. A primeira, consistiu na obtenção 

de dados (primeira consulta) referentes às condições sociodemográficas (idade, sexo, cor da 

pele, escolaridade e renda); dados dietéticos habituais e do estilo de vida. A escolaridade 

foi definida como baixa (ser analfabeto ou ter o ensino fundamental); média (ter o ensino 

médio completo); ou superior (ter ensino superior completo); e a renda foi definida em 

salários mínimos, considerando o valor vigente em 2010. Para a segunda etapa foi solicitada 

a dosagem de colesterol total e frações, triglicérides e glicose em jejum e obtido os dados 

antropométricos – peso, altura, perímetro abdominal (PAb) e da pressão arterial (PA). A coleta 

de dados foi realizada de acordo com as técnicas padronizadas. Esses dados possibilitaram 

a definição do diagnóstico nutricional de cada trabalhador e a prescrição da orientação 

dietética para aqueles que apresentavam um ou mais fatores de risco para DCNT. Nesta 

etapa, os trabalhadores que desconheciam ser diabéticos ou hipertensos, além da orientação 

dietética, foram orientados a buscar acompanhamento médico. 

Cabe salientar que, no período entre a primeira consulta e o período dos 

exames laboratoriais, nenhum dos participantes do estudo fez uso de medicamentos para 

dislipidemias. Todos foram orientados para a necessidade do jejum de 12 horas antes da 

coleta de sangue, sendo confirmado o intervalo de jejum no retorno ao ambulatório. 

Os valores dos exames bioquímicos foram considerados como desejáveis 

quando os trabalhadores apresentavam: colesterol total <200mg/dL; LDL-colesterol <130mg/

dL; HDL-colesterol ≥50mg/dL; triglicérides <150mg/dL; glicemia de jejum <100mg/dL. Os 

trabalhadores foram definidos com níveis pressóricos normais quando a PA foi <140/90 mmHg.
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Os dados coletados passaram por controle de qualidade, sendo armazenados no 

programa Excel, versão 2003, para sistema Windows. As análises foram realizadas no programa 

EpiInfo, versão 3.5.1. Inicialmente, realizou-se análise descritiva para caracterização da amostra 

estudada e, posteriormente, foram efetuadas análises bivariadas para verificar associação entre as 

variáveis de interesse no estudo. Utilizou-se o teste Qui-quadrado para comparar as frequências 

entre categorias das variáveis analisadas. O nível de significância admitido no estudo foi de 5%. 

RESULTADOS 

Contatou-se que a maioria dos trabalhadores pertencia a faixa etária de 41 

a 59 anos (60,8%), era do sexo feminino (78,2%), cor da pele parda (69,1%), com média 

escolaridade (65,5%), com renda ≤4 salários mínimos (78,2%), etilista ou ex-etilista (52,8%) e 

não tabagista (80,0%). (Tabela 1).

Tabela 1 – Características sociodemográficas e de estilo de vida dos participantes do 
estudo – Salvador, Bahia – 2010

Características n (%)

Idade (anos)  

20 a 40 20 (39,2)

41 a 59 31 (60,8)

Sexo   

Masculino 12 (21,8)

Feminino 43 (78,2)

Cor da pele  

Branca 2 (3,6)

Parda  38 (69,1)

Preta  15 (27,3)

Escolaridade  

Baixa  13 (22,6)

Média  36 (65,5)

Alta  6 (10,9)

Renda (salário mínimo)  

≤ 4  43 (78,2)

> 4 a 7 12 (21,8)

Etilismo   

Ex-etilista 9 (16,4)

Sim  20 (36,4)

Não  26 (47,2)

Tabagismo  

Ex-tabagista 9 (16,4)

Sim  2 (3,6)

Não  44 (80,0)
Fonte: Elaboração própria.
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Nesse grupo de trabalhadores foram identificados hábitos alimentares 

inadequados com relação ao consumo de alimentos conhecidamente protetores de 

problemas cardiovasculares, a exemplo do baixo consumo diário de frutas (14,3%), hortaliças 

(44,4%) e tubérculos (8,0%), enquanto o consumo diário de alimentos ricos em gordura 

saturada (embutidos: 48,9%) e de açúcar simples (76,0%) foi elevado (Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Perfil do consumo diário de alimentos dos participantes do estudo. 
Salvador, Bahia – 2010
Fonte: Elaboração própria.

Os dados revelaram que as maiores frequências de valores indesejáveis 

dos indicadores nutricionais avaliados foram o IMC>25,0 kg/m2 (91,8%), seguido da 

hipercolesterolemia (61,8%) e da hipertrigliceridemia (50,0%). É digno de nota que 70,6% 

dos trabalhadores apresentaram valores indesejáveis pelo menos em dois dos indicadores 

nutricionais investigados (Tabela 2).

Tabela 2 – Proporção de valores indesejáveis, por indicadores nutricionais dos 
participantes do estudo – Salvador, Bahia – 2010

Indicador nutricional Proporção de valores indesejáveis

IMC ≥25,0 kg/m² 91,8

Colesterol total 61,8

HDL colesterol 13,0

Triglicerídeos 50,0

Glicemia de jejum 36,8

Simultaneidade de indicadores nutricionais 70,6
     Fonte: Elaboração própria.
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Maiores frequências de níveis indesejáveis de colesterol foram identificadas 

em trabalhadores com maior faixa etária (76,7%) comparados aos mais jovens (38,5%), que 

pertenciam ao sexo feminino (71,4%), cor da pele parda (65,0%) e possuíam renda de até 

4 salários mínimos (63,0%). Entretanto, a diferença na frequência de hipercolesterolemia 

foi significante apenas entre as faixas etárias, embora não tenha sido observada diferença 

significativa na proporção de níveis indesejáveis de HDL de acordo com a idade, sexo, cor da 

pele, escolaridade e renda, os grupos que apresentaram maior proporção foram: idade entre 

41 e 59 anos, sexo feminino, cor da pele parda, escolaridade média e renda de 4 a 7 salários 

mínimos (Tabela 3). 

Tabela 3 – Proporção de níveis indesejáveis de colesterol total e HDL colesterol, de 
acordo com as características sociodemográficas dos participantes do estudo – Salvador, 
Bahia – 2010

Características n (%)
Níveis indesejáveis (%)

  Colesterol total HDL colesterol

Idade (anos)   
20 a 40 20 (39,2)  38,5 0,0
41 a 59 31 (60,8)  76,7 23,1

   Valor de p 0,02 0,16
Sexo   

Masculino 12 (21,8)  59,3 6,3
Feminino 43 (78,2)  71,4 28,6

  Valor de p 0,55 0,14
Cor da pele   

Branca 2 (3,6)  0,0 0,0
Parda 38 (69,1)  65,0 14,3
Preta 15 (27,3)  60,0 12,5

   Valor de p 0,42 0,92
Escolaridade

Baixa 13 (22,6)  62,5 0,0
Média 36 (65,5)  61,9 17,7
Alta 6 (10,9)  50,0 0,0

 Valor de p 0,84 0,75
Renda (salários mínimos)

≤ 4 43 (78,2)  63,0 10,5
4 a 7 12 (21,8)  57,0 25,0

  Valor de p 0,48 0,44
Etilismo

Ex-etilista 9 (16,4)  50,0 33,3
Sim 20 (36,4)  50,0 18,2
Não 26 (47,2)  75,0 0,0

  Valor de p 0,33 0,26
Tabagismo

Ex-tabagista 9 (16,4)  85,7 0,0
Sim 2 (3,6)  100,0 0,0
Não 44 (80,0)  53,6 17,7

 Valor de p 0,22 0,54
Fonte: Elaboração própria.
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A proporção de ocorrência de níveis indesejáveis de triglicerídeos foi 

significativamente maior na faixa etária de 41 a 59 anos (66,7%), no sexo feminino (57,0%), 

em trabalhadores de cor parda (52,2%), escolaridade baixa (57,0%) e na faixa de renda mais 

elevada entre 4 e 7 salários mínimos (57,0%). Não houve diferença estatisticamente significante 

na ocorrência de níveis indesejáveis de glicemia, de acordo com dados demográficos e sociais. 

Maior proporção de níveis elevados de glicemia ocorreu em trabalhadores com idade entre 20 

e 40 anos (28,6%), cor da pele preta (40,0%), escolaridade baixa (44,0%) e que recebiam até 4 

salários mínimos (25,0%). Com relação ao IMC>25,0 kg/m2, os grupos de trabalhadores em que 

se observou maior ocorrência foi os da faixa etária entre 41 e 59 anos (96,6%) em comparação 

àqueles na faixa etária entre 20 e 40 anos (83,3%); os do sexo feminino (91,1%) em relação aos 

do sexo masculino (90,0%); os de cor da pele preta (100,0%) comparados aos de cor da pele 

branca (50,0%) ou parda (91,4%); com escolaridade baixa (100,0%) ou alta (100,0%) e com 

renda de até 4 salários mínimos (91,2%) (Tabela 4).

Tabela 4 – Proporção de níveis indesejáveis de triglicerídeos, glicemia e IMC ≥25,0 
kg/m², por características sociodemográficas dos participantes do estudo – Salvador, 
Bahia – 2010

Características n (%) 
Níveis indesejáveis (%)  IMC ≥25,0     

     kg/m²Triglicerídeos Glicemia

Idade (anos)        

    20 a 40 20 (39,2)  27,3  28,6  83,3  

    41 a 59 31 (60,8)  66,7  16,7  96,6  

  Valor de p  0,03  0,42  0,11

Sexo         

    Masculino 12 (21,8)  48,0  21,4  90,0  

    Feminino 43 (78,2)  57,0  28,6  91,1  

  Valor de p  0,67  0,69  0,89

Cor da pele        

    Branca 2 (3,6)  0,0   0,0  50,0  

    Parda 38 (69,1)  52,2  16,7  91,4  

    Preta 15 (27,3)  50,0  40,0  100,0  

  Valor de p  0,59  0,3  0,07

Escolaridade        

    Baixa 13 (22,6)  57,0  44,0  100,0  

    Média 36 (65,5)  50,0  19,0   90,9  

    Alta 6 (10,9)  50,0  0,0  100,0  

  Valor de p  0,77  16,0  0,01

Renda (salários mínimos)      

    ≤ 4 43 (78,2)  48,0  25,0  91,2  

    4 a 7 12 (21,8)  57,0  14,3  90,0  

  Valor de p  0,67  0,55  0,95

(continua)
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Tabela 4 – Proporção de níveis indesejáveis de triglicerídeos, glicemia e IMC ≥25,0 
kg/m², por características sociodemográficas dos participantes do estudo – Salvador, 
Bahia – 2010

Características n (%) 
Níveis indesejáveis (%)  IMC ≥25,0     

     kg/m²Triglicerídeos Glicemia

Etilismo         

    Ex-etilista 9 (16,4)  25,0  20,0  100,0  

    Sim 20 (36,4)  68,8  28,6   94,4  

    Não 26 (47,2)  33,3  18,8   87,0  

  Valor de p  0,10  0,80  0,55

Tabagismo        

    Ex-tabagista 9 (16,4)  25,0  20,0   88,9  

    Sim 2 (3,6)  68,8  28,6  100,0  

    Não 44 (80,0)  33,3  18,8   91,9
Valor de p  0,1  0,85  0,91

Fonte: Elaboração própria.

DISCUSSÃO

No Brasil, existe uma lacuna no conhecimento científico acerca da prevalência 

de fatores de risco modificáveis em adultos no contexto populacional. No universo restrito 

dos estudos, nota-se que a maioria das pesquisas tem sido realizada com populações da 

Região Sudeste.4 Vale ressaltar que as elevadas frequências de fatores de risco modificáveis 

entre os trabalhadores estudados é preocupante, sobretudo pelo fato de a amostra ter sido 

composta com quase 40% de indivíduos na faixa etária de 20 a 40 anos, reforçando a 

necessidade de implementação de ações que visem a promoção da saúde e a prevenção de 

doenças cardiovasculares já nas faixas etárias mais jovens da população.5,6 Da mesma forma, a 

simultaneidade de dois ou mais dos fatores de risco em um mesmo indivíduo esteve presente 

em 70,6% dos trabalhadores. Estudos anteriores realizados no Brasil em população adulta de 

Salvador1 e em indivíduos com idade entre 15 e 64 anos em Porto Alegre7 mostraram altas 

prevalências de múltiplos fatores de risco para doenças crônicas, indicando a necessidade 

de medidas de caráter multidisciplinar e intersetorial para promoção da saúde e controle das 

doenças cardiovasculares que abordem o conjunto de fatores de risco, não se restringindo a 

um ou outro de forma isolada.

Dentre os fatores de risco avaliados, a maior frequência observada foi para o 

sobrepeso/obesidade. Esse achado não é particularidade da população do estudo. Dados 

provenientes de estudos realizados em 48 países no período entre 1983 e 1986 mostraram 

que 50% a 70% da população de adultos com idades entre 35 e 64 anos estavam acima 

do peso ou eram obesos.8 Nos Estados Unidos, houve aumento contínuo da prevalência 

(conclusão)
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do excesso de peso entre os anos de 1999 (27,5%) e 2004 (31,1%). No Brasil, em 1989, a 

obesidade (IMC ≥30 kg/m²) entre homens acima de 18 anos era de 4,8% e o sobrepeso de 

22,5%. Estudos nacionais mais recentes reafirmam altas magnitudes.9-11 No presente estudo 

foram observadas frequências do sobrepeso/obesidade superiores a 80% no grupo etário 

entre 20 e 40 anos e de 95% nos trabalhadores acima de 40 anos. Na análise estratificada, 

evidenciou-se associação significativa entre sobrepeso/obesidade e o nível de escolaridade 

do trabalhador. Trabalhadores com escolaridade baixa (até o ensino fundamental) e aqueles 

com escolaridade alta (nível superior) apresentaram as maiores frequências de sobrepeso/

obesidade. O nível de escolaridade pode ser entendido como um atributo importante para a 

inserção dos indivíduos na sociedade, sobretudo por influenciar na qualidade do autocuidado 

e na capacidade de os indivíduos interpretarem informações relativas a comportamentos 

preventivos para proteção da saúde. Além disso, pode determinar a inserção do indivíduo 

no mercado de trabalho e, consequentemente, o poder aquisitivo. Estudo12 revelou que o 

nível socioeconômico está fortemente associado, de forma inversa, à obesidade nas mulheres 

de sociedades desenvolvidas, sendo essa relação inconsistente entre homens e crianças. 

Entretanto, em países em desenvolvimento, essa relação foi positiva nos três grupos. 

As frequências de valores indesejáveis de CT, TG e HDL-c obtidas neste trabalho 

são maiores que aquelas observadas em estudos com dados secundários realizados com 

demandas de laboratório de análises clínicas,13,14 bem como nos estudos cuja origem é a 

amostragem da população.15,16 No Brasil, a prevalência de indivíduos com níveis de colesterol 

total acima de 200 mg/dl é de 40%, com valores maiores nas mulheres.17 Internacionalmente, 

segundo dados do REACH Registry, a prevalência de hipercolesterolemia é de 72,4%.18 É certo 

que os dados do presente estudo são provenientes de uma amostra de trabalhadores oriundos 

de triagem médica e, portanto, apresentam ou estão com suspeita de algum problema 

nutricional, podendo superestimar as frequências. A dislipidemia associa-se fortemente com a 

DAC, e o risco coronariano aumenta na medida em que os níveis de colesterol total, LDL-c e 

triglicerídeos aumentam, e os níveis de HDL-c diminuem.19 

Analisando as frequências das dislipidemias segundo a faixa etária, constata-se 

que os níveis alterados de CT (p=0,02) e de TG (p=0,03) são significativamente mais 

elevados em trabalhadores na faixa etária entre 41 e 59 anos, se comparados àqueles com 

idade entre 20 e 40 anos. Esses achados corroboram o entendimento de que os indivíduos 

mais velhos têm maiores chances de apresentar os fatores de risco de DCNT. A idade 

avançada é um marcador da quantidade de placas ateroscleróticas estabelecidas.20 Quanto 

maior a quantidade de placas maior o risco de DCNT. Embora a diferença na ocorrência de 
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dislipidemia entre os sexos não tenha sido estatisticamente significante, maior frequência de 

dislipidemias foi observada no sexo feminino. No entanto, outros estudos mostraram que 

as prevalências de dislipidemias são significativamente maiores em homens se comparados 

às mulheres.13,15,16,21 A literatura apresenta dados que apontam que as mulheres, na fase 

pré-menopausa, apresentam níveis mais elevados de HDL colesterol que os homens na 

mesma faixa etária, o que confere, em parte, proteção contra a aterosclerose neste grupo,22 

já que níveis elevados de HDL-c são considerados um importante fator de proteção da 

aterosclerose independentemente da concentração LDL-c.23 

A frequência de fumantes de cigarros (3,6%) foi inferior às estimativas 

apresentadas com base em inquérito nacional realizado entre 2002 e 2003 e em pesquisa 

domiciliar (26,6%) e por telefone (23,8%), realizados na cidade de São Paulo.16,24 Em relação 

a essa última característica, a menor prevalência do tabagismo entre os trabalhadores pode 

ser devido aos programas empresariais de controle do tabaco. Dados de um estudo revelaram 

que o estímulo para o abandono do cigarro em curso na empresa foi apontado como 

possível determinante para a baixa prevalência do tabagismo (12,4%).25 Ressalta-se ainda que 

a abstenção do fumo possa diminuir o risco de mortalidade em até 70% em indivíduos já 

portadores de DIC.26

CONCLUSÕES

A identificação da elevada frequência de sobrepeso/obesidade neste estudo, 

ainda não acompanhada de transtornos metabólicos, sugere que ações no campo da nutrição 

possibilitariam não apenas o controle do ganho de peso, mas também a prevenção da 

ocorrência de alterações metabólicas e de outras doenças associadas à alimentação, tendo em 

vista que a obesidade constitui-se um fator de risco que geralmente antecede a ocorrência de 

outros transtornos metabólicos.

Concluiu-se que as elevadas frequências de fatores de risco modificáveis é 

preocupante e reforçam a necessidade de implementação de ações que visem a promoção da 

saúde e a prevenção de DCNT. 
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