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4 – CONCLUSÕES 

 

A análise dos resultados obtidos nesta pesquisa permitiram que 

concluíssemos: 

1. Em relação à biologia humana: 

 os trabalhadores estudados tinham idade entre 18 e 71 anos, a maioria 

(70,7%) nas faixas etárias entre 18 – 29 e 30 – 39 anos de idade, sendo 

64,2% da cor branca; 20,3% não-brancos e 15,4% negros; 

 os antecedentes familiares mais freqüentes na população estudada 

foram: HAS, (32,5%); DM (27,6%) e AVC (26,0%); 

  a obesidade tipo leve esteve presente em 10,6% dos trabalhadores e 

a moderada em 17,0% dos mesmos; 

 a presença de valores aumentados de PAS ≥ 140 e PAD ≥ 90 mmHg 

foi identificada em 11,4% e 12,2%, respectivamente; 

 dentre os trabalhadores que identificados com valores aumentados de 

PAS ≥ 140 mmHg; 42,9% tinham obesidade moderada e entre aqueles 

com PAD ≥ 90 mmHg, 33,3% tinham obesidade moderada. 

 

2. Em relação ao meio ambiente: 

  60,2% dos trabalhadores possuíam o 1º grau incompleto; 49,6% eram 

casados; 64,2% tinham filhos; 97,6% tinham um único emprego e 75,5% 

faziam uma jornada diária de trabalho de oito horas; 
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  a maioria 83,7% dos trabalhadores utilizava como meio de transporte 

para locomoção ao trabalho o ônibus da empresa; 

  com relação à procedência dos trabalhadores, 57,7% eram do Estado 

de São Paulo,  21,1% de Minas Gerais e 10,6% procedentes da Bahia;  

 quanto à moradia, 86,2% residiam em zona urbana, 56,9% em casas 

próprias e 13,0% moravam na colônia da empresa; 

  no que tange à renda familiar mensal, 56,9% dos trabalhadores 

recebiam entre três a quatro salários-mínimos. Cerca de 48,0% dos 

trabalhadores responderam que apenas um integrante da família exercia 

atividade remunerada. 

 

3. Em relação ao estilo de vida: 

 40,7% dos trabalhadores realizavam algum tipo de atividade física, no 

entanto nem todos o faziam conforme preconizado na literatura; os 

valores aumentados de PAS e PAD ≥ 140 x 90 mmHg foram mais 

freqüentes entre aqueles com inatividade física; 

 quanto ao tabagismo, 16,3% dos trabalhadores eram fumantes, 30,0% 

consideravam-se ex-fumantes; 

 o consumo de bebida alcoólica foi indicado por 65,8% dos 

trabalhadores, sendo que a maioria fez referência à cerveja; 22,2% 

indicaram ingestão diária de 4 a 6 garrafas de cerveja (600 ml); dentre os 
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que negaram fazer uso de bebida alcoólica, 71,4% já haviam feito uso 

dela anteriormente; 

 os valores de PAS ≥ 140 e PAD ≥ 90 mmHg predominaram entre os 

trabalhadores que faziam uso de bebida alcoólica; 

 quanto aos hábitos alimentares, identificamos que a maioria dos 

trabalhadores faziam duas refeições diárias, citando como alimentos 

mais consumidos: carne bovina, frango com pele e sem pele, enlatados, 

embutidos, alimentos fritos, margarina, leite integral e verduras; 

 o hábito de ingerir alimentos com sal em excesso foi indicado por 

49,6% dos trabalhadores; 

 o consumo de café foi referido pela maioria 88,6% dos trabalhadores. 

 

4. Dados relacionados ao atendimento de saúde: 

  do total de trabalhadores, 10,6% sabiam que eram portadores de HAS, 

sendo que 84,6% destes tomavam regularmente medicamento para 

doença; 3,3% eram portadores de DM; 

  a empresa dispõe de um ambulatório que oferece atendimento de 2ª à 

6ª feira, das 7:00 às 17:00 horas; todos trabalhadores possuíam 

convênio que atende a diversas especialidades médicas e oferece 

atendimento de urgência 24 horas; 



 77

  a empresa oferece como benefício o auxílio do pagamento de 50% do 

custo total de qualquer medicamento tanto do trabalhador como do seu 

dependente; 

 

 


