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ELOGIO DO APRENDIZADO 

(Bertolt Brecht) 

 

 

Aprenda o mais simples! 

Para aqueles cuja hora chegou 

Nunca é tarde demais! 

Aprenda o ABC; não basta, 

mas aprenda! 

Não desanime! Comece! 

É preciso saber tudo! 

Você tem que assumir o comando! 

Aprenda, homem no asilo! 

Aprenda, homem na prisão! 

Aprenda, mulher na cozinha! 

Aprenda, ancião! 

Você tem que assumir o comando! 

Freqüente a escola, 

você que não tem casa! 

Adquira conhecimento, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você que sente frio! 

Você que tem fome, 

agarre o livro: é uma arma. 

Você tem que assumir o comando. 

Não se envergonhe de perguntar, 

camarada! 

Não se deixe convencer! 

Veja com seus próprios olhos! 

O que não sabe por conta própria, 

não sabe. 

Verifique a conta! 

É você que vai pagar. 

Ponha o dedo sobre cada item 

Pergunte: o que é isso? 

Você tem que assumir o comando. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Santos J. Risco cardiovascular e carga alostática em profissionais de enfermagem que 

atuam em oncologia: variáveis biopsicoemocionais e relacionadas ao trabalho [tese]. São 

Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2016.  

 

RESUMO 

Introdução: As características do trabalho dos profissionais de enfermagem podem 

influenciar na presença de fatores de risco cardiovascular e entre aqueles que atuam na 

assistência a pacientes com câncer, as doenças cardiovasculares representam uma das 

principais causas de absenteísmo. A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco 

cardiovascular e o seu desenvolvimento está relacionado ao estresse crônico. A carga 

alostática tem sido utilizada para avaliar indiretamente o estresse crônico, a partir do 

funcionamento dos sistemas cardiovascular, imunológico, metabólico e neuroendócrino e, 

predizer morbidade e mortalidade em alguns segmentos populacionais. No entanto, até o 

momento, não foi realizado estudo em âmbito nacional no Brasil, avaliando a relação da carga 

alostática com variáveis biopsicoemocionais. Objetivos: Avaliar o risco cardiovascular e 

prevalência de fatores de risco, com destaque para a hipertensão arterial, e a carga alostática 

em profissionais de enfermagem que atuam na assistência oncológica. Método: Participaram 

do estudo 231 profissionais de enfermagem [63,6% técnicos/auxiliares de enfermagem; 

82,7% mulheres; idade de 39,6 (DP=8,3) anos] selecionados por amostragem aleatória 

simples. A medida casual da pressão arterial foi realizada com aparelho automático validado e 

a Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) com aparelho oscilométrico 

validado, durante 24 horas. Foram realizadas medidas antropométricas e avaliação de 

bioimpedância. A hipertensão foi considerada na vigência de pelo menos um dos critérios: 

medida casual ≥140/90 mmHg, hipertensão arterial referida ou uso de anti-hipertensivos. As 

variáveis psicoemocionais foram mensuradas através de instrumentos: a) Burnout, Maslach 

Burnout Inventory; b) transtornos mentais comuns, Self Reporting Questionnaire (SRQ 20); c) 

estresse no desempenho das atividades de trabalho, Escala de Estresse no Trabalho (ETT); e 

d) sono, Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI). Foi realizada coleta de sangue dos 

participantes, com 12 horas de jejum para exames de: glicemia, colesterol total e frações, 

triglicérides, hemoglobina glicada, cortisol plasmático, fibrinogênio, proteína C-reativa 

ultrassensível e creatinina. A estratificação de risco cardiovascular foi realizada por meio do 

Escore de Risco Global (ERG) e Risco pelo Tempo de vida (ETV) e, o estresse crônico por 

meio do Índice de Carga Alostática (ICA), obtido através de Biomarcadores do Estresse. As 

variáveis que apresentaram associações estatisticamente significativas na análise univariada 

foram submetidas à análise multivariada por meio da regressão de Poisson com variância 

Robusta, estimando-se razões de prevalência (RP) e seus respectivos intervalos de confiança 

de 95%. Valores de p≤0,05 foram considerados significantes. O estudo foi aprovado pelos 

Comitês de Ética em Pesquisa (CAAE:13329513.3.0000.5392) das instituições envolvidas. 

Resultados: A prevalência de hipertensão arterial referida foi 25,5% e, a identificada, 35,1%. 

As prevalências de níveis pressóricos alterados pela MAPA foram: 24 horas-30,0%, vigília-

26,0% e sono-40,4%. Os fatores de risco cardiovascular referidos foram: sedentarismo-65,4%, 

dislipidemia-28,1%, etilismo-10,1%, diabetes mellitus-6,5%, tabagismo-6,1%. Verificou-se 

ainda, que os participantes apresentaram: sobrepeso ou obesidade (69,7%), circunferência da 

cintura aumentada (70,1%), gordura corporal alta/muito alta (81,0%), músculo esquelético 

baixo (50,2%), idade corporal acima da real (73,2%), proteína C reativa alterada (80,1%), 

HDL-colesterol limítrofe/baixo (62,4%), colesterol total limítrofe/alto (42,4%), fibrinogênio 

elevado (19,1%), cortisol elevado (49,4%) e 2,2% com cortisol diminuído, com hemoglobina 

glicada alterada (25,4%), creatinina > 1,3 mg/dL (0,4%) e 0,9% com doença renal crônica. A 

síndrome metabólica esteve presente em 25,1%. A “hipertensão do avental branco” ocorreu 



 

 

em 8,2%, a hipertensão mascarada em 19,8%, descenso do sono atenuado ou ausente – 

sistólico (52,5%) e (30,5%) diastólico. Quanto às características relacionadas ao trabalho 

observou-se que 46,7% tinham 2-3 vínculos empregatícios, trabalhavam em média 51,9 

(DP=15,0) h/semana, 53,2% eram plantonistas diurnos, 59,7% trabalhavam em turnos e 

40,0% tinham formação com residência ou especialização. Em relação às variáveis 

psicoemocionais, a maioria dos profissionais apresentou estresse moderado/alto (66,6%), 

transtornos mentais comuns (57,6%) e má qualidade do sono (78,8%). A prevalência de 

burnout foi de 39,0% e a maioria apresentou alto nível nas três subescalas (exaustão 

emocional=55,0%; despersonalização=64,1% e baixa realização profissional=73,2%). A 

prevalência de carga alostática elevada foi de 58,0%, e 28,2% apresentaram risco 

cardiovascular intermediário/alto pelo ERG e 3,0% alto risco cardiovascular pelo ETV. As 

variáveis associadas, independentemente, ao risco cardiovascular foram (RP: razão de 

prevalência; IC95%: intervalo de confiança): maior número de filhos (1,19;1,02-1,40); 

formação com residência, especialização ou mestrado (0,38; 0,24-0,58); maior idade corporal 

(1,02;1,002-1,030); fibrinogênio elevado (2,07; 1,19-3,60); hipertensão arterial referida (0,34; 

0,23-0,53); concordar em parte que “o controle existente no trabalho irrita” (0,51; 0,32-0,82) e 

que “a falta de informações sobre as tarefas no trabalho incomoda” (1,76; 1,09-2,87). As 

variáveis associadas à carga alostática elevada foram: concentração diminuída durante o 

plantão raramente/nunca (1,36; 1,05-1,76); hipertensão do avental branco (1,82; 1,39-2,38); 

comer alimentos doces entre 1 e 4 dias por semana (1,48; 1,13-1,93) e entre 5 a 7 dias por 

semana (1,53; 1,16-2,02); e, pressão arterial sistólica média da MAPA do período de 24 horas 

(1,01; 1,003-1,021). As variáveis associadas independentemente à hipertensão arterial foram: 

idade ≥50 anos (2,41; 1,15-5,07); maior idade corporal (1,02; 1,01-1,03); hábito de medir a 

pressão arterial regularmente (0,68; 0,50-0,93); e fazer tratamento de saúde (1,48; 1,09-2,01). 

As variáveis associadas independentemente aos níveis pressóricos alterados na MAPA de 24 

horas foram: idade ≥50 anos (3,66; 1,16-11,60); idade corporal ≤ a idade real (0,46; 0,27-

0,81); e hipertensão arterial referida (0,53; 0,34-0,80). Para a MAPA de vigília foram: tempo 

de formação profissional entre 10 a 14 anos (2,95; 1,06-8,20) e entre 15 a 24 anos (RP=3,16; 

1,14-8,76); maior idade corporal (1,02; 1,001-1,032); e hipertensão arterial referida (0,45; 

0,28-0,74). Para a MAPA do período de sono foram: sexo masculino (1,62; 1,18-2,24); idade 

≥ 50 anos (2,50;1,13-5,60); trabalhar como plantonista diurno (2,38; 1,04-5,45) ou como 

plantonista noturno (2,47; 1,07-5,70); uso anterior ou atual de antidepressivos (1,43;1,05-

1,94); sobrepeso/obesidade (2,45; 1,42-4,23); síndrome metabólica (1,64; 1,21-2,22) e 

hipertensão arterial identificada (1,53; 1,13-2,09). Conclusões: A prevalência de hipertensão 

foi elevada, a maioria dos profissionais de enfermagem apresentou sobrecarga alostática e 

aproximadamente um terço risco cardiovascular intermediário/alto, sugerindo que o processo 

de trabalho possa estar relacionado a esses achados.  

 

Palavras-Chave: Doenças cardiovasculares, Hipertensão arterial, Alostase, Fatores de risco, 

Enfermagem oncológica, Saúde do trabalhador 



 

 

Santos J. Cardiovascular risk and allostatic load in nurses working in oncology: bio-

psycho-emotional and work-related variables [thesis]. São Paulo: School of nursing, 

University of São Paulo; 2016.  

 

ABSTRACT 

Introduction: Work characteristics of nursing professionals can influence the presence of 

cardiovascular risk factors and among those working in the care of patients with cancer, 

cardiovascular diseases are a major cause of absenteeism. The arterial hypertension is the 

major risk factor for this type of diseases and its development is related to chronic stress. The 

allostatic load allows assessing indirectly the chronic stress based on the cardiovascular, 

immune, metabolic and neuroendocrine systems and predicts morbidity and mortality in few 

population segments. However, until now, we did not find Brazilian studies evaluating the 

relationship of allostatic load with bio-psycho-emotional variables. Objectives: To assess the 

cardiovascular risk and the prevalence of risk factors, with emphasis on hypertension and 

allostatic load of a nursing team working in oncology setting. Method: The study included 

231 nursing professionals [63.6% nursing’ aides/36.4% nurses; 82.7% women; mean age 39.6 

(SD=8.3) years] selected by simple random sampling. We applied a validated automatic 

device to measure the casual blood pressure and an oscillometric device validated during 24 

hours to assess the Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM). Anthropometric 

measurements and bioimpedance evaluation were also done. Hypertensive individuals were 

those who met at least one of next criteria: casual measurement ≥140 / 90 mmHg, referred 

hypertension or use of antihypertensive drugs. Psycho-emotional variables were measured by 

means of the instruments: a) Burnout, Maslach Burnout Inventory; b) Common mental 

disorders, Self Reporting Questionnaire (SRQ 20); c) Stress in the performance of work 

activities, Scale of Stress at Work (ETT) and d) sleep, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). 

Blood collection was carried out with participants under 12-hour fasting for: blood glucose, 

total cholesterol and triglyceride levels, glycated hemoglobin fractions, plasma cortisol, 

Fibrinogen, C-reactive protein ultrasensitive and creatinine. The cardiovascular risk 

stratification was performed through the Global Risk Score and Risk for Lifetime; and the 

chronic stress through allostatic load index, obtained for stress biomarkers. The variables 

showed statistically significant associations in the univariate analysis that were subjected to 

multivariate analysis by Poisson regression with robust variance, with prevalence ratio 

estimative and 95% confidence interval. The Committees on Research Ethics of the 

participant institutions approved this study (CAAE: 13329513.3.0000.5392). Results: 25.5%, 

of the sample referred hypertension, but we identified 35.1% with this disease. The 

prevalence of blood pressure changed according ABPM: 24 hours-30.0%, daytime-26.0% and 

nighttime-40.4%. The prevalence of cardiovascular risk factors was: physical inactivity-

65.4%, dyslipidemia-28.1%, alcohol consumption-10.1%, diabetes mellitus-6.5% and 

smoking-6.1%. We also verified: overweight or obesity (69.7%), increased waist 

circumference (70.1%), body fat high/very high (81.0%), low skeletal muscle (50.2%), body 

age above the real age (73.2%), changed c-reactive protein levels (80.1%), and borderline/low 

HDL cholesterol (62.4%) and borderline/high total cholesterol (42.4%). Additionally, 19.1% 

of nursing team showed high Fibrinogen levels, 49.4% high cortisol, 2.2% decreased cortisol, 

25.4% high levels of changed glycated hemoglobin, 0.4% creatinine above 1.3 mg/dL and 

0.9% chronic kidney disease. The metabolic syndrome (25.1%), the white coat hypertension 

(8.2%), the masked hypertension (19.8%), and the attenuated or absent sleep decline – 

systolic (52.5%) and diastolic (30.5%) were also diagnosed. Regarding the work-related 

characteristics, 46.7% of the population had 2-3 employments - working 51.9 (SD = 15.0) h / 

week in average- 53.2% were daytime workers, 59.7% worked on shifts and 40.0% had 



 

 

residency or specialization degrees. About the psycho-emotional variables, most professionals 

presented moderate/high stress (66.6%), mental disorders (57.6%) and poor sleep quality 

(78.8%). The prevalence of burnout was 39.0% and the levels in the MBI subscales were 

high: emotional exhaustion = 55.0%, depersonalization= 64.1%, and low professional 

accomplishment= 73.2%. Allostatic load was high (58.0%), the cardiovascular risk was 

intermediate / high for ERG (28.2%) and high for ETV (3.0%).  The variables associated with 

cardiovascular risk included (PR: prevalence ratio, 95% CI: confidence interval): more 

children (1.19; 1.02 to 1.40);  accomplishment of residency, specialization or masters degrees 

(0.38; 0.24 to 0.58); high body age (1.02; 1.002 to 1.030); high fibrinogen (2.07; 1.19 to 

3.60); reported hypertension (0.34; 0.23 to 0.53); agree in part that "the existing control at 

work irritates" (0.51; 0.32 to 0.82) and that "the lack of information about the tasks at work 

bothers" (1.76; 1.09 to 2,87).  The variables associated high allostatic load were: 

concentration decreased during the call often/sometimes (1.36; 1.05 to 1.76); white coat 

hypertension (1.82; 1.39-2.38); intake of sweet food between 1 and 4 days per week (1.48; 

1.13 to1.93) and 5 to 7 days a week (1.53, 1.16 to 2.02); and and systolic mean in 24-hour 

ABPM  (1.01; 1.003-1.021). The variables associated with hypertension were: age ≥ 50 years 

(2.41; 1.15 to 5.07); age (1,02; 1,01 to 1,03); habit to measure blood pressure regularly (0,68; 

0,50 to 0,93); and health treatment (1.48; 2.01 to 1.09). The variables associated with the 

changed pressure levels in 24-hour ABPM were: age ≥50 years (3.66; 1.16-11.60); body age 

below the actual age (0.46; 0.27-0.81); and reported hypertension (0.53; 0.34-0.80). The 

variables independently associated with pressure levels changed in the daytime ABPM were: 

training time from 10 to 14 years (2.95; 1.06 - 8.20) and between 15 to 24 years (3.16; 1.14-

8.76); higher body age (1.02; 1.001 - 1.032); and reported hypertension (0.45; 0.28-0.74). The 

variables associated with the changed pressure levels in the nighttime ABPM were: male 

(1.62; 1.18-2.24); age ≥ 50 years (2.50; 1.13-5.60); the work as daily (2.38; 1.04-5.45) or 

night duty (2.47; 1.07 - 5.70); previous or current use of antidepressants (1.43; 1.05-1.94); 

overweight / obesity (2.45; 1.42-4.23); metabolic syndrome (1.64; 1.21-2.22) and identified 

arterial hypertension (1.53; 1.13-2.09). Conclusions: The hypertension prevalence was high, 

most professionals presented high allostatic load and about one third had intermediate / high 

cardiovascular risk. It suggests that the work setting may be related to these findings. 

 

Keywords: Cardiovascular diseases, Hypertension, Allostasis, Risk factors, Oncology 

nursing, Occupational Health    
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1. 

Introdução



Introdução 31 

Juliano dos Santos 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. JUSTIFICATIVA 

As doenças cardiovasculares ocupam o primeiro lugar no perfil de morbimortalidade 

em nosso meio e a hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para essas doenças.  

Estudos apontam que as características do trabalho dos profissionais de enfermagem 

podem influenciar na presença de fatores de risco cardiovascular
1
 e que entre aqueles que 

atuam na assistência a pacientes com câncer, as doenças cardiovasculares representam uma 

das principais causas de absenteísmo
2
.  

No Brasil e, em âmbito internacional, a prevalência de fatores de risco cardiovascular 

em profissionais de enfermagem que atuam em oncologia não é bem conhecida e acredita-se 

que devido às características do trabalho desses profissionais, onde o estresse é um dos fatores 

de risco mais prevalente, eles apresentem perfil de risco diferenciado em relação a outros 

grupos populacionais. 

A carga alostática está relacionada ao sistema regulador alostático, que é responsável 

por manter o funcionamento do organismo em equilíbrio (alostase), frente às demandas 

desafiadoras do ambiente. A alostase pode ser avaliada a partir dos mediadores liberados em 

situações de estresse crônico, que permitem definir se o sistema regulador alostático está em 

situação de carga ou sobrecarga alostática
3
. 

Os mediadores primários e secundários do sistema alostático têm sido utilizados para 

avaliar indiretamente o funcionamento dos sistemas cardiovascular, imunológico, metabólico 

e neuroendócrino e, predizer morbidade e mortalidade em alguns segmentos 

populacionais
Erro! Indicador não definido.

 e foram validados no estudo internacional “MacArthur 

Studies for Sucessful Aging”
4
. A análise em conjunto desses mediadores é feita a partir do 

Índice de Carga Alostática (ICA), que classifica numa determinada amostra de indivíduos, 

aqueles com maior risco para desenvolver morbidades relacionadas ao estresse.  

Em 1988, a Enfermagem foi classificada pela Health Education Authority
5
, como a 

quarta profissão mais estressante no setor público e é considerada pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) uma das profissões mais estressantes
6
. 
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Os sistemas cardiovascular, imunológico, metabólico e neuroendócrino, são os 

principais alvos dos efeitos prejudiciais do estresse crônico
7
, atualmente considerado um dos 

principais fatores ambientais e modificáveis de risco cardiovascular
8-10

. Portanto, supõe-se 

que os profissionais de enfermagem podem apresentar carga alostática elevada, estando 

expostos a maior risco cardiovascular, relacionado ao estresse. 

Considerando que a enfermagem constitui o maior quantitativo de profissionais nas 

instituições de saúde, afastamentos desses profissionais por problemas de saúde, geram ônus 

elevado para o sistema de saúde e a sociedade, com perda da força e qualidade do trabalho. 

Neste sentido, a prevenção de doenças ou morbidades cardiovasculares, que constitui um dos 

principais agravos entre esses profissionais deve ser priorizada. Neste sentido, a Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador (PNST), em vigor desde 2004, visa à redução de doenças 

relacionadas ao trabalho, mediante a execução de ações de promoção, reabilitação e vigilância 

na área de saúde e entre os seus objetivos e estratégias estão: o fortalecimento da vigilância 

em saúde do trabalhador; a promoção da saúde e de ambientes e processos de trabalho 

saudáveis; a análise do perfil produtivo e da situação de saúde dos trabalhadores; e o apoio ao 

desenvolvimento de estudos e pesquisas
11

. 

No entanto, observa-se que há poucos estudos sobre a prevalência e características do 

risco cardiovascular e o perfil de carga alostática em profissionais de enfermagem e, não se 

encontrou no Brasil, estudos que tenham relacionado o Índice de Carga Alostática com o risco 

cardiovascular e variáveis biopsicoemocionais e relacionadas ao trabalho, entre esse grupo de 

trabalhadores. Essa lacuna é particularmente relevante, considerando-se que a literatura tem 

descrito a associação entre trabalho profissional e as doenças cardiovasculares
1,12

.
 
 

Depreende-se que conhecer o perfil de risco cardiovascular dos profissionais de 

enfermagem que atuam na assistência a pacientes com câncer apresentam carga alostática, 

bem como os fatores associados a esses desfechos, seja de grande valor para a construção do 

conhecimento acerca do assunto, pois auxiliará no refinamento de futuras pesquisas e 

orientará ações preventivas e terapêuticas direcionadas ao controle desses fatores em grupos 

profissionais. 

1.2. PANORAMA DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

As doenças cardiovasculares, dada a sua magnitude e transcendência, tornaram-se um 

importante problema de saúde pública.  
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Atualmente, são a principal causa de morbimortalidade no mundo ocidental, tanto nos 

países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, respondendo por 

aproximadamente 30,0% das mortes em todo o mundo e 80,0% das mortes nos países 

desenvolvidos
13,14

. 

Em 1990 as doenças isquêmicas do coração representavam a segunda principal causa 

global de doenças em todo o mundo, e o acidente vascular encefálico ocupava a quarta 

posição. Em 2005, apesar da redução observada para os dois desfechos (13,0% e 14,0% 

respectivamente), as doenças isquêmicas do coração e o acidente vascular encefálico 

assumiram a primeira e a segunda colocação, respectivamente, mantendo as mesmas posições 

em 2013, apesar da redução observada entre 2005 e 2013 (11,0% para doença isquêmica do 

coração e 14,0% para acidente vascular encefálico)
14

.   

No Brasil, em 2007, ocorreram 305.872 óbitos por doenças do aparelho circulatório, o 

que correspondeu a 29,4% do total de óbitos no País e a 32,0% das causas definidas de 

morte
15

. A doença cerebrovascular, o infarto do miocárdio e a doença hipertensiva 

corresponderam a 9,2%, 6,8% e 3,7% da mortalidade geral, respectivamente. Entre 1996 e 

2007, a mortalidade por doenças cardiovasculares caiu 26,0%
 
(média de 2,2% ao ano), 

passando de 284 óbitos por 100 mil habitantes, em 1996, para 209 por 100 mil habitantes em 

2007
16

. Essa redução foi ainda maior (46,0%) entre 1991 e 2010
17

. No entanto, segundo dados 

do Ministério da Saúde, no Brasil, tais doenças representam a principal causa de morte, desde 

o final da década de 60 até os dias atuais
18

 e, foram responsáveis por 34,7% dos óbitos entre 

indivíduos com 20 anos ou mais entre 2006 e 2010
17

. 

Em 2004, entre os países sul-americanos, a taxa de mortalidade brasileira atribuível às 

doenças cardiovasculares foi superior às observadas na Argentina (207/100.000), na 

Venezuela (209/100.000) e no Chile (160/100.000), sendo superada apenas pela Guiana e pelo 

Suriname. Nesse período, a taxa nacional também foi superior à observada na maioria dos 

países norte-americanos e europeus
19

. Em 2013, a taxa de mortalidade brasileira atribuível às 

doenças cardiovasculares e diabetes foi de 248/100.000, superior às taxas observadas no 

Equador (142/100.000), na Argentina (165/100.000), no Chile (114/100.000), na China 

(199/100.000), na Venezuela (200/100.000), no Uruguai (167/100.000) e no Paraguai 

(215/100.000)
20

. Esses dados compreendem grande número de mortes prematuras, com graves 

repercussões para a pessoa acometida, sua família e a sociedade. 
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Em 1998, no Brasil, as doenças cardiovasculares representaram 13,0% do Disability 

Adjusted Life Years (DALYs – anos de vida perdidos ajustados por incapacidade)
21

 e estimou-

se prejuízos econômicos da ordem de US$4,18 bilhões resultantes do diabetes, doenças 

cardíacas e acidente vascular encefálico entre 2006 e 2015
22

.  

Entre 1990 e 2013, a doença arterial coronariana representou a primeira e o acidente 

vascular encefálico a quarta causa de DALYs (anos de vida perdidos ajustados por 

incapacidade), no Brasil
14

. Tais doenças também são responsáveis pelo maior custo 

relacionado às internações hospitalares. Em 2007 representaram 12,7% das hospitalizações 

não relacionadas à gestação e 27,4% das hospitalizações de indivíduos com 60 ou mais 

anos
23

. 

As elevadas taxas de morbimortalidades relacionadas as doenças cardiovasculares são 

atribuídas às mudanças de hábitos e estilos de vida, relacionadas à urbanização e, ao 

envelhecimento e aumento da expectativa de vida
14,18

.    

Dada às consequências e prejuízos relacionados às doenças crônicas, entre elas, as 

doenças cardiovasculares, quatro dos seus principais fatores de risco (tabagismo, inatividade 

física, alimentação não saudável e o uso prejudicial de álcool), foram tidos como prioritários 

pelo plano de ação 2008-2013 da Organização Mundial da Saúde para Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis
24,25

 e pelo Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis no Brasil – 2011 a 2022
26

 . Todos esses fatores contribuem para 

a hipertensão arterial, considerada o principal fator de risco no caminho causal que leva à 

doença cardiovascular
27

 e condição-chave na determinação da morbimortalidade por doenças 

crônicas não transmissíveis nos próximos anos
28

. 

1.3. FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES  

A etiologia das doenças cardiovasculares é multifatorial e está relacionada a hábitos e 

estilos de vida inadequados que contribuem para o desenvolvimento de diversos fatores de 

risco, classificados pela World Heart Federation
29 

como modificáveis e não-modificáveis.  

Os fatores de risco que podem ser controlados, tratados ou modificados são a 

hipertensão arterial, a hipercolesterolemia, o sobrepeso/obesidade, o tabagismo, a inatividade 

física, o consumo de dietas hipercalóricas e o diabetes mellitus.  
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Dada às manifestações neuroendócrinas relacionadas à sua manifestação, o estresse também é 

considerado um fator de risco cardiovascular modificável e existe controvérsias em relação a 

ingestão de bebidas alcoólicas
30,31

.  

A idade, o sexo e a história familiar para doenças cardiovasculares são considerados 

fatores de risco não-modificáveis. 

Dentre os fatores de risco modificáveis, o tabagismo, a inatividade física, a 

alimentação não saudável e o uso prejudicial de álcool, por serem comuns a outras doenças 

crônicas não transmissíveis como o diabetes, o câncer e as doenças respiratórias crônicas e, 

responsáveis, em grande parte, pela epidemia de sobrepeso e obesidade e pela elevada 

prevalência de hipertensão arterial e hipercolesterolemia
32

, são considerados fatores 

prioritários para intervenção, pela Organização Mundial da Saúde
33

 e pelo Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil – 

2011 a 2022
26

. 

1.3.1. Hipertensão arterial 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) destaca-se como uma das principais doenças 

do aparelho circulatório, um dos principais fatores de risco cardiovascular e o principal fator 

de risco isolado para carga global de doenças no mundo
34

. Está associada de forma direta a 

aproximadamente 5,0% dos óbitos dentro do grupo das doenças cardiovasculares, 80,0% das 

mortes por acidente vascular encefálico e 40,0% dos óbitos por doença coronariana, 

respondendo por mais de 9 milhões de mortes em 2010
34

. Ainda, aproximadamente 54,0% 

dos acidentes vasculares cerebrais e 47,0% das doenças isquêmicas do coração são atribuídas 

à hipertensão
35

. Nos Estados Unidos, entre 2003 e 2013 a taxa de mortalidade atribuída a 

hipertensão arterial aumentou 8,2% e o número absoluto de mortes aumentou 34,7%
36

.  

Na população mundial, estima-se uma prevalência em torno de 30,0% de hipertensos
37

 

e em países de baixa e média renda, essa estimativa foi de 32,3%, sendo a América Latina e o 

Caribe, a região com a maior prevalência estimada (39,1%), já considerando as características 

sociodemográficas e especificidades de cada país
38

. No Brasil, a prevalência de hipertensão 

variou nas últimas décadas. Segundo os critérios da Organização Mundial da Saúde, em 1980, 

a estimativa foi de 23,6% e, em 1990, diminui para 19,6%
40

.  
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Quando os critérios adotados para diagnóstico foram os do Joint National Committee on 

Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC), as 

prevalências estimadas foram maiores: 36,1% (1980), 32,9% (1990) e 28,7% (2000)
40

. Nos 

anos 2000, as estimativas de prevalência de hipertensão variaram de 20,6% (obtida por meio 

de inquéritos telefônicos) a 25,2% (auto-relato obtido em inquéritos domiciliares)
39

. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) realizada em 2008 mostrou, a 

partir de quase 400.000 entrevistas, que a prevalência de hipertensão foi de 24,0% (IC95%: 

23,7-24,4) entre as mulheres e 17,3% (IC95%: 17,0-17,6) entre os homens com idade maior 

ou igual a 20 anos
40

 e, dados das séries anuais do VIGITEL (2006 a 2010) mostram aumento 

de 8,0% na prevalência desse fator de risco cardiovascular
28

. Esse aumento é considerado uma 

ameaça ao controle e redução das doenças crônicas não-transmissíveis.  

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde, a prevalência de hipertensão arterial 

referida, em 2013, foi de 21,4%, contemplando 31,3 milhões de pessoas com 18 anos ou 

mais
41

. Em 2014, dados do inquérito telefônico VIGITEL estimou a prevalência de 

hipertensão, para esta mesma faixa etária, em 24,8% (IC95%:24,0%-25,6%), sendo observada 

uma variação entre 15,2% em Palmas, Tocantins e 29,2% em Porto Alegre, Rio Grande do 

Sul
42

. No entanto, estudos epidemiológicos brasileiros apontam prevalências entre 19,2% em 

Porto Alegre (Rio Grande do Sul) e 44,4% em Cotia (São Paulo)
43

. 

A hipertensão arterial é frequentemente assintomática, o que dificulta o seu 

diagnóstico e leva a baixa adesão dos tratamentos, dificultando o controle adequado. O 

controle da hipertensão arterial está preconizado por políticas de promoção e proteção à saúde 

e combate à doença, como o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis, lançado recentemente no Brasil (2011-2022)
26

, o programa 

Farmácia Popular
44

 que, através da distribuição gratuita de mais de 15 medicamentos para 

hipertensão e diabetes, melhorou o acesso ao tratamento
27,45

  e, o Plano de Reorganização de 

Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus (2001-2003), que objetivou a promoção 

da qualidade de vida de hipertensos e diabéticos por meio da intervenção nos fatores de risco, 

através da capacitação de agentes multiplicadores, busca ativa de hipertensos e diabéticos e, 

estímulo ao cadastro e vinculação às unidades de saúde, além da implementação do Sistema 

de Cadastramento HiperDia
46

. 
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Apesar das estratégias e políticas propostas, a adesão ao tratamento anti-hipertensivo 

ainda é um desafio e entre as principais barreiras relacionadas destacam-se fatores 

relacionados ao tratamento (esquemas terapêuticos complexos, polifarmácia, custo); aos 

serviços de saúde (acesso a unidade, burocracia, insuficiência de recursos humanos e 

materiais, deficiência organizacional); ao profissional de saúde (preparo deficiente, alta 

rotatividade); ao relacionamento profissional/paciente (comunicação inadequada e 

insuficiente, dificuldade de relacionamento) e à gravidade e à atitude do paciente frente à 

doença (seguimento do tratamento prescrito e mudanças no estilo de vida; crenças 

inadequadas e desconhecimento das complicações da hipertensão arterial)
47-50

. 

Em consonância com as dificuldades relacionadas a adesão ao tratamento, observa-se 

que os níveis de controle da doença em nosso meio são insatisfatórios, variando entre 10,0% 

em microrregiões do Rio Grande do Sul e município de Tubarão, Santa Catarina e 57,6% em 

estudo multicêntrico de 100 municípios
51

. 

Diante do exposto, a hipertensão arterial se mantém como o principal fator de risco 

cardiovascular, sendo estimado para 2050, em relação às taxas atuais, no mínimo o dobro de 

casos de doença coronariana, acidente vascular encefálico e hipertensão, destacando-se esta 

última, que em 2050 deve atingir a taxa de 34 mil casos por 100.000 habitantes
52

. 

O diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica se dá pela detecção de níveis elevados 

e sustentados de pressão arterial, pela medida casual, ainda considerada padrão ouro para o 

diagnóstico
38

. No entanto, as variáveis fornecidas pela Monitorização Ambulatorial da 

Pressão Arterial (MAPA) de 24 horas tem mostrado valor prognóstico superior à medida 

casual, em predizer eventos cardiovasculares como infarto do miocárdio, acidente vascular 

encefálico, insuficiência renal e retinopatia
37

 e o seu uso para avaliação dos diversos 

comportamentos da pressão arterial, têm sido ampliado e recomendado por diversas diretrizes 

nacionais
53-55

 e internacionais
56-62

. As duas principais vantagens e indicação da MAPA 

relacionam-se à possibilidade de identificação de alterações pressóricas no ciclo circadiano, 

sobretudo durante o período de sono e repouso, que tem sido associada a implicações 

prognósticas e, a possibilidade de estratificação de risco
37

. A sua utilização ainda permite a 

identificação de quatro diferentes diagnósticos: normotensão, hipertensão, hipertensão do 

avental branco (hipertensão isolada de consultório) e hipertensão mascarada (normotensão do 

avental branco)
55

. 

Nesse sentido, a hipertensão arterial se configura como um importante problema de 

saúde pública, principalmente porque a presença de outros fatores de risco, contribuem para a 

sua ocorrência, que por sua vez acentua o risco cardiovascular. 
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1.3.2. Inatividade Física/Sedentarismo  

A inatividade física é responsável pelo aumento das taxas de mortalidade relacionada 

às doenças cardiovasculares e se configura como um fator de risco cardiovascular 

independente
63

.  

Estimativas globais da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que a 

inatividade física é responsável por quase dois milhões de mortes, por 22,0% dos casos de 

doença isquêmica do coração e por 10,0% a 16,0% dos casos de diabetes e de cânceres de 

mama, cólon, reto
64

. Estima-se que a redução entre 10% a 25% na prevalência de inatividade 

física, em nível mundial, reduziria entre 0,5 a 1,3 milhões de mortes por ano
65

. 

Pesquisas nacionais mostraram que entre os adultos, a prevalência dos que relataram 

realizar o nível mínimo recomendado de atividade física passou de 3,3% entre 1996-1997
66

 

para 14,8% em 2006 e 14,7% em 2009
67

. No entanto, o aumento observado não é suficiente 

para compensar o declínio no gasto de energia ocupacional representado pela alta migração da 

população economicamente ativa para o setor de serviços que passou de 38,0% em 1970 para 

58,0% em 2004
68

. Em 2013, apenas 22,5% dos brasileiros referiram realizar o nível 

recomendado de atividade física no lazer, variando entre 18,4% entre as mulheres e 27,1% 

nos homens. No trabalho essa taxa foi menor (14,0%) e variou entre 7,0% e 22,0% para 

mulheres e homens, respectivamente. Atividade física no deslocamento, considerada como 

pelo menos 30 minutos diários de caminhada no percurso de ida e volta, nas atividades 

habituais, foi referida por 31,9% dos brasileiros. Em consonância com esses achados, 46,0% 

dos brasileiros foram classificados como insuficientemente ativos
41

. Em 2014, a frequência de 

adultos fisicamente inativos foi de 15,4%, observando-se maiores percentuais entre aqueles 

com menor escolaridade
42

. 

O risco atribuído à inatividade física está intimamente relacionado ao aumento do 

sobrepeso e da obesidade observados em âmbito mundial
52

. Entre 231 servidores da 

Universidade Federal de Viçosa, o sedentarismo apresentou-se como fator de risco para a 

obesidade (OR=3,47)
69

. Entre 316 policiais militares de uma cidade de grande porte do 

Nordeste do Brasil, a inatividade física aumentou em 36% a chance de elevado risco 

cardiovascular
70

 e entre 299 funcionários de uma Universidade do Rio de Janeiro, nível baixo 

de atividade físca aumentou em 89% a chance de  obesidade e em 40% a chance de excesso 

de peso
71

. Ainda, a inatividade física esteve relacionada a menor sobrevida entre indivíduos 

diabéticos
72

.  
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A inatividade física e sedentarismo favorecem o ganho do peso e todas as suas 

consequências. No etantanto, o ganho de peso também está relacionado a hábitos alimentares 

pouco saudáveis. 

1.3.3. Hábitos alimentares  

Atualmente, a transição nutricional, impulsionada pelo desenvolvimento econômico 

tem ameaçado sistemas alimentares tradicionais e o problema da desnutrição convive com as 

doenças crônicas decorrentes da alimentação inadequada e hipercalórica. Este cenário deve-se 

ao maior acesso a alimentos, incluindo os processados e a globalização de hábitos não 

saudáveis, que expôs ainda mais a população ao risco para doenças cardiovasculares
73

.  

O risco cardiovascular atribuído aos hábitos alimentares está relacionado ao fato de 

que o consumo elevado de colesterol, lipídeos e ácidos graxos saturados, somado ao baixo 

consumo de fibras, participa na etiologia das dislipidemias, obesidade, diabetes e 

hipertensão
74,75

. Neste contexto, o consumo de alimentos pobres em fibras e vitaminas 

antioxidantes e ricos em gorduras saturadas ou trans e açúcares simples têm sido identificados 

como preditores independentes de doenças crônicas, entre as quais, a doença cardiovascular
76-

78
. 

No Brasil, pesquisas realizadas entre 1970 e 2000 evidenciam aumentos de até 400% 

na compra de alimentos processados, como bolachas, pratos prontos e refrigerantes e, uma 

redução na compra de alimentos básicos como arroz, feijão e hortaliças
27,79

. No mesmo 

período observou-se um aumento na proporção de energia proveniente de gorduras e gorduras 

saturadas
27,79

. 

A partir de dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que uma 

redução anual de 5,0% do sal na dieta, preveniria, em dez anos, 400 mil eventos 

cardiovasculares e 20 mil mortes, somente nas Américas
73

. Enquanto isso, atualmente, 

observa-se excesso de consumo de sódio e açúcar, bem como alimentos ultraprocessados
80

.  

Segundo recomendações da OMS, devem ser consumidas pelo menos cinco porções 

diárias de frutas e hortaliças
77

. A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) mostrou que em 2013, 

entre os brasileiros maiores de 18 anos, apenas 37,3% consumiam as quantidades diária de 

frutas e hortaliças recomendadas
41

.  
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Em 2014, a frequência observada foi similar (36,5%) ao ano anterior, sendo maior entre as 

mulheres, em relação aos homens (42,5% vs 29,4%)
42

. No que se refere ao consumo de carne 

ou frango com excesso de gordura, em 2013, a frequência observada foi de 37,2%
41

, enquanto 

em 2014, essa frequência (29,4%) diminuiu, observando-se tendência de queda com o 

aumento da idade
43

. Em relação ao consumo de leite integral, em 2013 observou-se frequência 

elevada (60,6%)
42

, que se manteve em 2014 em todas as 27 cidades pesquisadas (52,9%), 

apesar da queda nesse percentual
42

.  

Ainda, entre 2013 e 2014, as frequências de consumo de refrigerante cinco ou mais 

dias por semana (23,4% vs 20,8%), consumo regular de alimentos doces como bolos, tortas, 

chocolates, balas, biscoitos ou bolachas doces, em pelo menos cinco dias da semana (21,7% 

vs 18,1%) teve uma pequena diminuição, enquanto o consumo de sal alto/muito alto (14,2% 

vs 15,6%) aumentou
41,42

. Como resultado, observa-se que metade dos brasileiros está acima 

do peso
73

. 

1.3.4. Sobrepeso e Obesidade 

O excesso de peso, representado pelo sobrepeso e a obesidade também é considerado 

um dos principais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis
81

 e predispõem os 

indivíduos a outros fatores de risco como a inatividade física, hipertensão arterial, 

dislipidemias e diabetes mellitus
36

. É um fenômeno multifatorial, resultante da interação 

complexa entre fatores genéticos, metabólicos, hormonais, ambientais, comportamentais, 

culturais e sociais
82

 e, está associada ao aumento do volume sanguíneo, aumento do 

rendimento cardíaco e da diminuição da resistência vascular periférica
81

. Ainda, provoca 

aumento da pressão do enchimento ventricular, que pode resultar em aumento do estresse na 

parede do vaso, disfunção diastólica e hipertrofia do ventrículo esquerdo, resultando, no 

comprometimento do trabalho cardíaco
81

 e na promoção de mecanismos sinalizadores iniciais 

para alterações celulares e formação de ateroma
83,84

. 

Há evidências de que os determinantes sociais como baixa escolaridade, menor renda, 

união conjugal (casados e viúvos) e envelhecimento, dentre outros, são preponderantes na 

gênese da obesidade
85,86

. 
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Entre 88.940 mulheres inseridas na primeira avaliação do Nurses' Health Study II e 

acompanhadas por 20 anos,  índice de massa corporal normal foi associado a menor risco para 

doença arterial coronariana
87

, assim como em outra análise relacionada ao mesmo estudo, foi 

diretamente associado a todas as causas de morte
88

. Entre 351 escolares adultos jovens, 

observou-se relação entre aumento do riso cardiovascular e índice de massa corporal 

alterado
89

. O estudo que comparou os fatores relacionados ao diagnóstico de enfermagem 

excesso de peso entre 347 adolescentes de escolas públicas de Natal, Rio Grande do Norte, 

mostrou que o grupo que recebeu o diagnóstico excesso de peso, apresentou maior chance de 

consumir guloseimas (OR=4,72) e frituras (OR=4,13), e de ter antecedentes familiares  para 

hipertensão (OR= 2,77), doença renal (OR=1,03) e diabetes (OR=1,63)
90

.  

No Brasil, dados do VIGITEL (Vigilância de Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico) mostraram que entre 2006 e 2009 a prevalência de sobrepeso/obesidade aumentou 

de 54,2% para 60,5%
27,67

. Em 2010, a prevalência de excesso de peso era de 48,2%, sendo 

maior entre os homens (57,0% vs 43,0%)
52

, em relação as mulheres. Em 2013, essa 

frequência foi de 50,8%
41

 e em 2014 foi de 52,5%
42

, sendo estimado para 2050 uma 

prevalência de 95,0% entre os homens e 52,0% entre as mulheres
52

. 

Este cenário alarmante está intimamente relacionado com o tempo gasto em 

comportamentos sedentários, que expõe os indivíduos a obesidade e a outras doenças 

crônicas. Neste sentido, em 2013, 28,9% da população adulta brasileira referiu gastar três ou 

mais horas diárias, assistindo televisão
41

, enquanto em 2014 essa frequência foi um pouco 

menor (25,3%)
42

. Tal comportamento certamente reflete nas taxas de sobrepeso e obesidade 

observadas e refletirá nas futuras taxas de doenças crônicas não transmissíveis. 

1.3.5. Síndrome metabólica 

A obesidade, associada a alterações metabólicas dos lipídeos e da insulina caracteriza 

a síndrome metabólica
91,92

 , a qual aumenta o risco para a morbimortalidade cardiovascular e 

também tem sido utilizada como estratégia para estratificação de risco
93-95

.  A sua ocorrência 

está relacionada ao comportamento sedentário ao longo do tempo de vida, inatividade física, 

aumento do tempo dispendido no uso de computadores e na frente da televisão, substituição 

de refeições por lanches, tempo de sono insuficiente e consumo de bebidas ricas em 

açúcares
36

.  
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Além das alterações metabólicas e fisiológicas que se manifestam em relação ao 

metabolismo dos carboidratos, levando à hiperglicemia e as alterações no metabolismo dos 

lipídeos, acarretando as dislipidemias, a síndrome metabólica modifica o padrão de resposta 

imune, contribuindo para a instalação de um processo inflamatório que culminará na 

exacerbação das alterações bioquímicas e aumento da produção de mediadores 

inflamatórios
96,97

.  

Existem vários critérios diagnósticos descritos para a síndrome metabólica, entre os 

quais o EGIR – European Group for the Study of Insulin Resistance (1999), o AACE – 

American Association of Clinical Endocrinologists (2003), o IDF – International Diabetes 

Federation (2005) e o NCEP-ATPIII – National Cholesterol Education Program - Adult 

Treatment Panel III (2001)
92,98,99

. 

Entre esses critérios, os adotados pelo NCEP-ATPIII – National Cholesterol 

Education Program - Adult Treatment Panel III, são os recomendados pela I Diretriz 

Brasileira de Síndrome Metabólica
92

. Os parâmetros utilizados para o diagnóstico da 

síndrome metabólica contemplam alterações nos níveis glicêmicos, relacionados à resistência 

à insulina, índice de massa corporal aumentado, circunferência abdominal aumentada, níveis 

elevados de triglicerídeos e diminuídos de HDL-c (lipoproteína de alta densidade), pressão 

arterial elevada e um estado pró-inflamatório e pró-trombótico. É considerado portador de 

síndrome metabólica, aquele que possuir três ou mais dos critérios descritos acima
92,100-102

.  

Em nível mundial, estima-se a prevalência de síndrome metabólica em 25%
99,103,104

. 

No entanto, no Brasil, um estudo de revisão mostrou que a prevalência de síndrome 

metabólica variou entre 8,6% e 87,0%, a depender do critério diagnosticado utilizado
105

 e, em 

estudos epidemiológicos nacionais, observou-se frequência de 29,8% em Vitória
106

 e 32,0% 

no Distrito Federal
91

, com a hipertensão arterial e a circunferência da cintura sendo os fatores 

que mais contribuíram para o diagnóstico. 

Entre 258 motoristas profissionais de transportes de cargas da Rodovia BR-116, a 

prevalência de síndrome metabólica foi de 24% e os fatores associados a essa condição foram  

maior índice de massa corporal (OR=1,40), hábito de verificar o colesterol regularmente 

(OR=0,10) e o escore de risco de Framingham médio/alto (OR=26,3)
107

. Entre 683 

adolescentes de 11 a 17 anos, do estado do Paraná, a frequência de síndrome metabólica foi 

de 5,4% e os fatores associados foram excesso de peso e a não realização de atividade física 

(OR=8,70)
108

.  
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No estudo realizado entre 243 indivíduos adultos do estado de São Paulo, com o objetivo de 

avaliar a associação entre o polimorfismo de nucleotídeo único rs7895833 (A/G) do gene 

SIRT1 e à síndrome metabólica, aprevalência foi de 58,8% e os níveis de glicose, colesterol 

total, triglicerídeos, lipoproteínas de muito baixa densidade, lipoproteínas de baixa densidade, 

a circunferência da cintura e do quadril e a pressão arterial foram maiores no grupo com 

síndrome metabólica quando comparado ao grupo que não apresentou esse desfecho
109

. Entre 

profissionais de saúde que atuavam no atendimento pré-hospitalar, a prevalência de síndrome 

metabólica foi de 28,6% e os fatores associados a essa condição foram maior índice de massa 

corporal (OR=1,25) e maiores níveis plasmáticos de colesterol total (OR=1,02) e proteína C 

reativa (OR=1,77)
110

.  

No Escore de Risco Global (ERG), o qual foi utilizado neste estudo, a síndrome 

metabólica é utilizada como critério agravante do risco cardiovascular, reclassificando os 

indivíduos com médio risco, para alto risco cardiovascular
111,112

.  

1.3.6. Circunferência do pescoço 

Tal como o sobrepeso/obesidade, a circunferência do pescoço também pode 

representar um importante parâmetro para avaliação do risco cardiovascular relacionado à 

distribuição da gordura corporal, sendo considerada melhor estratégia, quando comparada a 

avaliação da gordura depositada na região visceral
113

. Essa superioridade, se justifica pelo fato 

da região superior do corpo (pescoço) ser a responsável por uma maior liberação de ácidos 

graxos livres sistêmicos, principalmente em indivíduos obesos
114

. 

Estudos tem mostrado correlação entre a circunferência do pescoço e o Índice de 

Massa Corporal (IMC), circunferência da cintura, circunferência do quadril e razão 

cintura/quadril e, com mudanças em alguns fatores de risco para a síndrome metabólica, tais 

como colesterol total, LDL-colesterol, níveis de glicose e ácido úrico
115,116

.  

Entre diabéticos, observou-se associação entre a circunferência do pescoço, obesidade 

central, sobrepeso e síndrome metabólica
117

. No estudo brasileiro que envolveu 60 mulheres 

menopausadas, observou-se correlação entre a circunferência do pescoço e a circunferência da 

cintura, índice de adiposidade corporal, índice de massa corporal, pressão arterial sistólica, 

glicemia, hemoglobina glicada e volume de gordura visceral
118

. Entre 243 estudantes dos 

Emirados Árabes Unidos, a circunferência da cintura e a circunferência do pescoço foram 

fatores associados a obesidade de forma independente
119

.  
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Entre os 1.206 participantes do San Juan Overweight Adults Longitudinal Study (SOALS) 

observou-se correlação positiva e estatisticamente significativa entre a os valores da 

circunferência do pescoço e circunferência da cintura (r = 0,64), índice de massa corporal (r = 

0,66) e percentual de gordura corporal (r=0,45). O maior tercil da circunferência do pescoço 

apresentou maior associação (OR=2,3) com pré-diabetes, do que a circunferência da cintura 

(OR=1,97) e outras medidas antropométricas. Ainda, a circunferência do pescoço mostrou 

associação com a  resistência à insulina (OR=8,42), níveis plasmáticos baixos de HDL-

colesterol (OR=2,41), níveis plasmáticos elevados de triglicérides (OR=1,52), proteína C 

reativa (OR=3,61) e hipertensão arterial (OR=2,58). Os autores concluíram que a 

circunferência do pescoço mostrou melhores  associações com variáveis metabólicas, do que a 

circunferência da cintura e consideram a circunferência do pescoço mais viável e uma 

alternativa a circunferência da cintura
120

.  

No estudo de coorte que envolveu 12.151 pacientes ambulatoriais e teve dez anos de 

seguimento, a circunferência do pescoço mostrou boa capacidade preditiva para eventos 

cardiovasculares e para mortalidade, em populações de alto risco
121

. Portanto, pode ser 

considerada um fator e uma marcador de risco cardiovascular.         

1.3.7. Tabagismo 

O tabagismo também é considerado um dos principais precursores das doenças 

cardiovasculares, câncer e doenças pulmonares, configurando-se como
 
a principal causa de 

morte evitável em todo o mundo
122,123

. 

No Brasil, entre 1989 e 2003, a prevalência de tabagismo diminui consideravelmente, 

passando de 34,8% para 22,4%
124

. Em 2009, a tendência de queda se manteve, observando-se 

prevalência de 17,2%
125

 e, em 2012, dados do inquérito telefônico VIGITEL mostrou que a 

prevalência de fumantes (12,0%) foi ainda menor, havendo redução na frequência de 

fumantes passivos
126

. No entanto, dados recentes sugerem que entre 2006 e 2009 a 

prevalência de tabagismo se estabilizou
67

 e estima-se que 13,6% das mortes de adultos, 

residentes em capitais brasileiras, em 2003, foram atribuídas ao tabagismo
127

, assim como 

13,7% da mortalidade por doenças cardiovasculares, entre os americanos, em 2011
13

. 

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) mostrou que no Brasil, atualmente, a prevalência 

de usuários atuais de produtos derivados de tabaco, fumado ou não fumado, de uso diário ou 

ocasional, foi de 15,0% contemplando 21,9 milhões de pessoas
41

.  
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O percentual de fumantes de produtos derivados do tabaco foi de 14,7%, sendo 14,5% 

fumantes de cigarros, 17,5% de ex-fumantes e 10,7% de não fumantes expostos à fumaça de 

produtos de tabaco em domicílio
41

. Em 2014, dados do VIGITEL mostraram uma frequência 

de 10,8% de adultos fumantes, sendo que 3,0% referiu consumo intenso de cigarros (20 ou 

mais cigarros por dia)
42

.  

Admite-se que a inalação da fumaça do tabaco atue na gênese da trombose por meio 

da ativação plaquetária, e interfira no metabolismo lipídico pela ativação de mediadores 

responsáveis pelo processo ateromatoso. A nicotina estimula o aumento da atividade do 

sistema nervoso simpático e contribui para as elevações dos ácidos graxos livres e 

lipoproteínas de baixa (LDL-c) e muito baixa densidade (VLDL-c) no plasma
128

.  

A associação entre o hábito de fumar, número de cigarros fumados, efeito da cessação 

do tabaco e acidente vascular encefálico foi observado na coorte do estudo de Framingham 

que contemplou 4.255 indivíduos entre 36 e 68 anos, com 26 anos de seguimento. Os 

indivíduos que fumavam mais de 40 cigarros/dia apresentaram risco relativo para acidente 

vascular encefálico, duas vezes maior do que os indivíduos que fumavam menos que dez 

cigarros/dia. Após dois anos de cessação do tabaco, observou-se redução significativa do risco 

para acidente vascular encefálico, o qual se tornou o mesmo dos não fumantes, após cinco 

anos
129

.  

Em outra análise da coorte do estudo de Framingham, que teve como objetivo 

comparar a carga de doença cardiovascular ao longo do tempo de vida e os anos de vida com 

doença cardiovascular entre fumantes e não fumantes, mostrou que fumar diminui a 

expectativa de vida, diminuindo tanto a propabilidade, como o tempo de doença 

cardiovascular ao longo da vida. Em sentido contrário apesar de no final da vida, os não 

fumantes teram vivido mais tempo com doença cardiovascular, eles têm maior expectativa de 

vida e maior tempo de vida sem doença cardiovascular, do que os fumantes
130

.     

O risco cardiovascular associado ao tabagismo também está relacionado as alterações 

dos níveis pressóricos, principalmente a partir da estimulação do sistema nervoso simpático. 

Indivíduos hipertensos fumantes estão mais propensos a desenvolver formas graves de 

hipertensão, como hipertensão maligna e renovascular, provavelmente devido ao processo 

arterosclerótico acelerado
131

.  
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No estudo que analisou a influência do cigarro nos níveis pressóricos de 39 

normotensos fumantes, em um período de abstinência e em um período normal de consumo, 

por meio da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) de 24 horas, observou-

se que houve aumento significativo dos níveis pressóricos e dos batimentos cardíacos, assim 

como norepinefrina e epinefrina durante o período de consumo normal de cigarros e, 

diminuição desses parâmetros no período de abstinência
132

. 

O hábito de fumar também afeta a rigidez arterial e pode ter efeito negativo sobre a 

pressão arterial central, a qual está mais intimamente relacionada com a lesão de órgão alvo 

do que a pressão arterial braquial
131

. Os indivíduos fumantes ainda estão expostos ao aumento 

dos radicais livres e diminuição do óxido nítrico, e consequente lesões no endotélio vascular 

que podem promover alterações fisiológicas e químicas, que resultariam em doenças 

cardiovasculares como hipertensão, aterosclerose, diabetes mellitus, infarto agudo do 

miocárdio e doença renal crônica
122

.  

1.3.8. Hipercolesterolemia, aterosclerose e marcadores inflamatórios 

As disfunções do metabolismo da glicose e dos lipídios também desempenham papel 

inflamatório e modificável na evolução da aterosclerose, uma doença inflamatória crônica 

subclínica, que permite a estratificação de risco cardiovascular a partir de marcadores 

inflamatórios como, fibrinogênio, citocinas e proteína C reativa (PCR)
133,134

.  

A PCR é um dos marcadores de inflamação mais estudado e mais utilizado na 

predição de eventos cardiovasculares.  

Consiste em uma proteína plasmática de fase aguda produzida principalmente pelos 

hepatócitos e, sua participação na aterogênese está relacionada ao aumento da expressão de 

VCAM, ICAM-1, E-selectina, MCP-1, aumento na migração de células musculares lisas e 

disfunção endotelial in vivo, entre outros
135

. Ela pode exercer importantes efeitos 

pró‑inflamatórios e, quando se liga a moléculas resultantes de inflamação ou infecção, 

desencadeia a ativação do complemento, o que leva à lesão tecidual
136-138

. Os valores de PCR 

também têm forte correlação com eventos vasculares recorrentes, presença de hiperglicemia, 

hipertensão, tabagismo e presença de síndrome metabólica ou valores alterados nos lipídeos 

plasmáticos
103,139,140

 e ao analisar múltiplos fatores de risco para doenças cardiovasculares, 

indivíduos com altos níveis de PCR, independente do grau de dislipidemia, apresentam alto 

risco para infarto agudo do miocárdio
103,141,142

. 
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Desconhece-se estudos nacionais ou inquéritos que tenham avaliado o nível de PCR na 

população geral. Em relação a dislipidemias (triglicérides ou colesterol elevado), dados de 27 

capitais brasileiras, mostraram uma frequência de 20,0% entre indivíduos adultos
42

.  

As relações entre alterações no perfil lipídico e nos níveis de PCR, com desfechos 

cardiovasculares foram relatadas em alguns estudos.  

O estudo PROVE-IT TIMI-22 mostrou que entre pacientes que sofreram evento 

isquêmico coronário agudo, aqueles que atingiram LDL-C < 70mg/dL e PCR < 2mg/L, foram 

os que apresentaram maior redução de eventos cardiovasculares, mesmo quando comparados 

aos indivíduos que atingiram apenas uma dessas metas
135

. Achado semelhante foi observado 

entre pacientes com síndrome coronariana aguda
143

 e pelo estudo JUPTER (Justification for 

the Use of Statins in Prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin)
144

 que incluiu 

indivíduos com LDL-C abaixo de 130mg/dL e PCR acima de 2 mg/L. Os resultados do estudo 

JUPTER mostraram possíveis efeitos benéficos do uso de estatinas em indivíduos que 

apresentem concomitantemente valores de LDL-c < 130mg/dL e valores de PCR acima de 2 

mg/dL
144,145

. 

A aterosclerose é uma doença cardiovascular que se caracteriza pela inflamação 

crônica da parede das artérias e pela ativação de diferentes células inatas do sistema imune. 

As células do sistema imune estão envolvidas diretamente na gênese do depósito das 

substâncias constituintes das placas ateroscleróticas e, consequente formação das mesmas
98

.  

Os fatores de risco relacionados a aterosclerose estão relacionados a hábitos e estilos 

de vida (dieta aterogênica, sedentarismo, obesidade, tabagismo, etilismo) e a presença de  

comorbidades como a resistência a insulina, diabetes mellitus, hipertensão arterial, 

hipertrigliceridemia, baixos níveis de HDL-c e LDL-c oxidado, alterações nos valores de 

homocisteína, de PCR, do fator VII de coagulação e do ativador tecidual do plasminogênio e 

do PAI-1
98

, sendo que os fatores de risco são potencializados uns pelos outros
146

. 

Entre os estudos que avaliaram a progressão de placa aterosclerótica, o estudo 

REVERSAL mostrou que os indivíduos que permaneceram abaixo da mediana de LDL-C e 

PCR apresentaram menor progressão de placa
147

.  

Como a aterosclerose é um processo lento e assintomático, o uso de marcadores como 

a PCR é uma importante ferramenta e, nesse  contexto o fibrinogênio exerce papel 

fundamental na formação e no crescimento da placa de ateroma e está envolvido nos 

mecanismos de agregação plaquetária e injúria da célula endotelial, que exercem papel na 

formação de trombos
98

.  
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Ainda, na presença de outros fatores de risco cardiovascular, como hipertensão, tabagismo, 

sedentarismo, dislipidemia e resistência a insulina, níveis plasmáticos elevados de 

fibrinogênio, elevam os riscos de formação de trombos
98

. 

É importante destacar que assim como a PCR ultrassensível (PCR-us), o fibrinogênio 

é considerado um fator de risco independente para doença cardiovascular, que os níveis de 

PCR-us podem elevar-se transitoriamente por duas a três semanas depois de uma grande 

infecção, trauma ou evento isquêmico agudo
98

 e que fatores de risco como a obesidade e o 

tabagismo também aumentam a PCR
148

.  

1.3.9. Diabetes mellitus 

O diabetes mellitus, isoladamente, se configura como importante fator de risco 

cardiovascular e, em comorbidade com outros fatores de risco como a hipertensão arterial se 

torna ainda mais deletério
149

, estando a sua ocorrência relacionada a diminuição da 

expectativa de vida
36

. 

A presença de diabete mellitus tipo 1 ou 2 ou doença renal crônica ou a presença de 

aterosclerose subclínica documentada por metodologia diagnóstica, são consideradas 

manifestações clínicas da doença aterosclerótica ou de seus equivalentes e indivíduos assim 

identificados, possuem risco maior do que 20,0% em 10 anos de apresentar um primeiro ou 

novos eventos cardiovasculares
150

.  

Os portadores de diabetes apresentam maior risco cardiovascular, principalmente, por 

alterações cardiovasculares circulatórias e renais
151,152

. A hiperglicemia relacionada ao 

diabetes mellitus relaciona-se à inflamação devido à formação de produtos avançados de 

glicação (AGEs), que podem levar à síntese de Interleucina 6 (IL-6), à ativação de 

macrófagos e ao estresse oxidativo, o que culminaria com a produção de PCR, contribuindo 

para a inflamação. Os AGEs derivam da reação não enzimática da glicose (além de sua 

oxidação) com proteínas, lipídeos e também ácidos nucleicos, levando ao estresse oxidativo e 

ao subsequente desenvolvimento de processos inflamatórios e trombóticos. Os AGEs elevam 

a produção de espécies reativas de oxigênio, prejudicando a função dos sistemas 

antioxidantes. Por outro lado, os AGEs também são produzidos em situações de oxidação, o 

que contribui para as complicações crônicas do diabetes mellitus e estão relacionados com o 

desenvolvimento da aterosclerose
98

.   
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Os AGEs são mediadores de lesão endotelial, inflamação e alterações lipídicas (oxidação da 

LDL-c) que, nesta condição, são altamente aterogênicas, pois os macrófagos envolvidos na 

formação da placa têm receptores scavenger para captação de LDL-c oxidada. Os AGEs ainda 

estimulam a expressão do gene para MCP-1, da molécula 1 de adesão intercelular (ICAM-1), 

molécula de adesão da célula vascular 1 (VCAM-1) e PAI-1. Estes eventos são seguidos pelo 

recrutamento de células inflamatórias para a parede dos vasos. As propriedades aterogênicas 

dos AGEs também está relacionada a interferência na produção de óxido nítrico, por 

diminuição da atividade da óxido nítrico sintase. O óxido nítrico tem importante papel na 

regeneração endotelial, na vasodilatação e na inibição da agregação plaquetária. Assim, a 

deficiência em sua produção auxilia na disfunção endotelial e na formação da placa 

aterosclerótica
98,153,154

. Ainda, o estresse oxidativo induzido pela hiperglicemia desempenha 

um papel central na patogênese de doenças micro e macro-vascular relacionadas ao 

diabetes
155

. 

No Brasil, a partir de 2002, do total de mortes entre diabéticos, 38,0% foram causadas 

por afecções cardiovasculares
27

. Em 2010 essa patologia atingia 6,4% da população 

mundial
156 

e entre 2000 e 2030, espera-se que a prevalência global dobre, atingindo cerca de 

366 milhões de indivíduos em todo o mundo
157

.  

Ainda, em 2012 representou 8,8% das mortes por doença cardiovascular entre os 

americanos
13

 e, em âmbito nacional representou 5,0% do Disability Adjusted Life Years 

(DALYs – anos de vida perdidos ajustados por incapacidade), no Brasil, em 1998
21

.  

Em 2013, a prevalência estimada de diabetes, no Brasil, foi de 6,2%, contemplando 

9,1 milhões de pessoas e as complicações associadas mais frequentes foram problemas de 

visão, problemas circulatórios e problemas renais
41

. Em 2014, a frequência desta morbidade, 

entre adultos de 27 capitais brasileiras foi de 8,0%
42

. 

 Atualmente, o desenvolvimento do diabetes está intimamente relacionado à epidemia 

de sobrepeso e obesidade observada em nosso meio, que predispõem os indivíduos a 

alterações derivadas da resistência à ação da insulina
158

 e a síndrome metabólica
98

. 

1.3.10. Estresse 

O estresse é uma resposta fisiológica não específica e adaptativa, esperada frente a 

situações de conflito positivas ou negativas, que pode se tornar nociva se mantida 

prolongadamente
7
.  
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As situações caracterizadas como “novas”, “imprevisíveis”, com “baixo senso de controle” e 

“ que ameaçem a auto-identidade” são capazes de estimular a reação de estresse
159,160

, 

carcterizada pela secreção de catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) e glicocorticoides 

(cortisol em humanos e corticosterona em animais), como resposta adaptativa de 

enfrentamento (coping) e, na tentativa de modular os efeitos nocivos relacionados ao 

fenômeno estressor
7
. Nesse contexto ocorre uma mudança dos parâmetros homeostáticos de 

normalidade para parâmetros que possam atender às demandas necessárias para adaptação do 

organismo ao evento estressor, o processo denominado alostase ou reação alostática
7
. Durante 

a reação alostática ocorrre uma cascata de reações envolvendo estruturas cerebrais de controle 

da resposta de estresse e órgãos alvos de seus mediadores primários (cortisol, adrenalina, 

hormônio dehidroepiandrosterona – DHEA e citocinas pró e anti-inflamatórias) com a 

finalidade de manter a regulação do organismo
7
. A ausência de adaptação do indivíduo ao 

evento estressor, a ativação prolongada ou repetitiva da reação alostática, não permitindo a 

cessação ou inibição da cascata de reações relacionadas a resposta aguda do estresse e o 

retorno do organismo a homeostase, pode comprometer esse mecanismo adaptativo, expondo 

o indivíduo à sobregarga alostática e maior risco para adoecimento
7
.  

Nesse cenário ocorre uma reação inadequada de estresse, denominada “efeito 

secundário”, que caracterizado por níveis subclínicos de parâmetros metabólicos (insulina, 

glicose, colesterol total, HDL- colesterol, triglicérides, depósito de gordura visceral), 

cardiovasculares (pressão sistólica e diastólica), imunológicos (fibrinogênio, proteína C 

reativa, creatinina) e neuroendócrinos (cortisol e hormônio dehidroepiandrosterona – 

DHEA)
4,7

.  

Quando o evento estressor ainda é mantido, sem que ocorra adaptação do indivíduo ou 

ele possa recuperar a homeostase, ocorre o “efeito terciário” ou sobrecarga alostática, 

carcterizada por desregulação total dos sistemas fisiológicos e consequente adoecimento
4,7

. 

A exposição prolongada ou recorrente ao intenso papel catabólico dos 

glicocorticóides, catecolaminas e citocinas pro e anti-inflamatórias, que são mediadores 

primários do sistema alostático, altera as concentrações de insulina e os níveis pressóricos, 

expondo os indivíduos a maior risco para o desenvolvimento de diabetes, hipertensão arterial 

e doenças ateroscleróticas, síndrome metabólica
3
 e, consequente maior risco cardiovascular.    

O estudo multicêntrico INTERHEART avaliou a relação entre Infarto Agudo do 

Miocárdio (IAM) e fatores psicossociais em grande número de indivíduos de diferentes 

culturas e de diferentes grupos étnicos, por meio do auto-relato
161

.  
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Observou-se que estresse e depressão aumentou em 60,0% o risco de IAM, independente das 

características socioeconômicas, faixa etária e sexo, em todas as regiões geográficas
161

. O 

risco atribuído ao estresse e a depressão foi compatível ao risco atribuído a hipertensão 

arterial e a obesidade abdominal
161

. A partir da avaliação da pressão arterial através da 

Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial, em 37 médicos britânicos, observou-se que 

alto nível de estresse ocupacional esteve associado a maiores níveis pressóricos
162

. No estudo 

longitudinal que acompanhou 195 homens por três anos e realizou Monitorização 

Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) por 24 horas, em dois momentos, observou-se que 

aqueles que referiram alta demanda no trabalho nas duas avaliações, apresentaram maiores 

níveis pressóricos do que aqueles que não referiram estresse relacionado ao trabalho, em 

nenhum momento. As diferenças observadas entre os grupos para o período de 24 horas, foi 

de 11 mmHg para a pressão sistólica e 7 mmHg para a pressão diastólica e entre aqueles que 

referiram estresse na primeira, mas não referiram estresse na segunda avaliação, observou-se 

redução dos níveis pressóricos
163

. 

Entre 1.819 mulheres participantes do Estudo Pró-Saúde o estresse se comportou 

como fator protetor contra a hipertensão arterial entre os indivíduos que estavam inseridos em 

trabalhos de alta exigência (RP=0,93) e fator de risco entre aqueles com trabalhos 

classificados como passivos (RP=1,06) e ativos (RP=1,14)
164

. Análise do estudo CARDIA, 

com mais de 3.000 jovens, mostrou que comportamentos de urgência ou impaciência ou 

hostilidade durante a fase adulta foram associados a maior risco de desenvolver hipertensão 

15 anos mais tarde
165

. 

Em consonância com esses achados, um estudo de revisão que avaliou os fatores 

psicoemocionais relacionacionados a hipertensão arterial, entre 2010 e 2014, mostrou que  em 

todos os estudos que avaliaram o valor preditivo do estresse ocupacional, houve associação 

significativa com a incidência de hipertensão arterial
166

. 

Além do estresse, níveis pressóricos alterados têm sido associados a outras variáveis 

psicoemocionais como ansiedade, raiva depressão e qualidade do sono. No entanto, os 

resultados dos estudos de revisão sobre o tema destacam as inconsistências entre os achados, 

devido a heterogeneidade das amostras e dos procedimentos metodológicos adotados nos 

diferentes estudos
166,167

.  
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1.3.11. Ingestão de bebidas alcoólicas/etilismo 

A relação entre a ingestão de bebidas alcoólicas e o risco cardiovascular é controversa. 

Os benefícios do consumo moderado de álcool para o sistema cardiovascular têm sido 

discutidos de forma extensiva na literatura
168

. Alguns estudos sugerem benefícios em relação 

ao consumo de quantidades moderadas em comparação à abstenção
169,170

 , tais como a 

redução de risco para doença coronária e acidente vascular encefálico
171,172 

que pode ocorrer a 

partir de mecanismos como o aumento do HDL-colesterol, redução do LDL-colesterol, 

pressão arterial, fluxo sanguíneo coronário, agregação plaquetária, fibrinogênio, entre 

outros
168

. No entanto, revisão sobre o assunto mostra que embora existam evidências 

promissoras em relação a prevenção de doença arterial coronariana, sensibilidade à insulina, 

HDL-colesterol, adiponectina ou fibrinogênio, ainda existem controvérsias e resultados 

inconsistentes relacionados
173

.  

Em sentido contrário, também existem evidências que o álcool contribui para o risco 

cardiovascular, já que pode causar diretamente hipertensão arterial, elevação da pressão 

arterial, aumento no risco de acidente vascular encefálico
174-176

 e diabetes, entre outras 

doenças, além de estar associado a graves problemas sociais
177

.  

No Brasil, a prevalência de indivíduos que relataram pelo menos um episódio de 

consumo excessivo de álcool no último mês, teve um aumento significativo, passando de 

16,2% em 2006 para 18,9% em 2009, o que representou um aumento de 27,0% de consumo 

entre as mulheres e de 13,0% entre os homens
27,67

. Em 2014, a frequência de brasileiros que 

referiu consumo excessivo de álcool no último mês foi de 16,5%
42

.  

Essa prática foi mais frequente entre os indivíduos de 25 a 34 anos e tendeu a 

aumentar com o nível de escolaridade
42

.  

O Levantamento Nacional de Álcool e Drogas 2012 (Lenad) mostrou que metade dos 

brasileiros consome bebidas alcoólicas e que a proporção de bebedores frequentes (bebem 

uma vez por semana ou mais) passou de 45,0% em 2006 para 54,0% em 2012, representando 

um aumento de 20,0%. Ainda, observou-se que houve aumento de 31,0% de binge drinking, 

ou seja, ingestão de grande quantidade de bebida alcoólica em curto espaço de tempo
178

. Em 

2013, no Brasil, a proporção de indivíduos que referiu consumir bebida alcoólica uma vez ou 

mais por semana (24,0%) diminuiu em relação a proporção observada em 2012
41

.  

Nesse contexto, há evidências de que variantes genéticas estão relacionadas ao padrão 

de consumo de bebidas alcoólicas
179

.  
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Indivíduos com variantes genéticas relacionadas ao não consumo ou consumo de álcool em 

pequena quantidade, apresentam um perfil cardiovascular mais favorável e redução do risco 

para doença cardíaca coronária, em relação aqueles sem a variante genética. Assim, infere-se 

que a redução do consumo de álcool, mesmo entre aqueles com hábito de consumo moderado, 

seja benéfico para o sistema cardiovascular
179

.    

1.3.12. Antecedentes familiares 

Os antecedentes familiares para doenças cardiovasculares também são considerados 

fatores de risco cardiovascular não modificáveis. Indivíduos com irmão ou irmã com histórico 

de doença cardiovascular, têm 45% maior chance de apresentar um evento relacionado, 

enquanto que quando há histórico de acidente vascular encefálico (50%), fibrilação atrial 

(80,0%), insuficiência cardíaca (70%) e doença arterial periférica (80%) essa chance é ainda 

maior.  

O risco cardiovascular atribuído aos antecedentes familiares está relacionado a fatores 

genéticos e epigenéticos e, embora seja considerado um preditor de risco independente, são 

potencializados por fatores ambientais e comportamentais
36

.  

Assim, a ausência de fatores de risco cardiovascular em familiares de primeiro grau, 

quando associados a hábitos e estilos de vida sauável, constiuti-se fator protetor para doenças 

crônicas não transmissíveis, dentre as quais, as doenças cardiovasculares.   

1.3.13. Burnout  

A Síndrome de burnout pode ser definido como uma reação cumulativa a estressores 

crônicos e caracteriza-se pela ruptura da adaptação, desenvolvimento de atitudes negativas e 

comportamentos de exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional
180

. 

Se desenvolve sequencialmente, de forma lenta e gradativa e, geralmente despercebida pelo 

indivíduo, com sinais e sintomas físicos (fadiga constante, distúrbio do sono, falta de apetite e 

dores musculares), psíquicos (alterções na concentração, memória,ansiedade e frustração), 

comportamentais (irritabilidade, alteração dos níveis de concentração, conflitos interpessoais, 

longos períodos de descanso) e defensivos (isolamento, onipotência, sinismo e diminuição da 

qualidade do trabalho)
180,181

. Acomete com maior frequência os indivíduos cuja profissão está 

relacionada ao contato direto com o público, como os profissionais de saúde
180,181

.  
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Na caracterização do fenômeno, as suas três dimensões (exaustão emocional, 

despersonalização e baixa realização profissional) devem ser consideradas
180

. 

Dadas as características de organização e realização do trabalho, os profissionais de 

enfermagem estão sujeitos a alto risco para síndrome de burnout
182

, o que é pontencializado 

pelos múltiplos vínculos empregatícios, trabalho em turnos e multiplicidade de papéis sociais 

desempenhados por esses profissionais, que são representados majoritariamente por mulheres. 

Esses profissionais ainda mantêm contato direto com pacientes e extão expostos 

constantemente a situações estressantes como dor, sofrimento e morte, além de altas 

expectativas de satisfação, pouco reconhecimento e muitas frustrações
183

. 

Entre profissionais de enfermagem de um hospital universitário, a prevalência de 

burnout foi de 8,2% e 54,1% apresentaram alto risco para manifestação dessa condição e, o 

não reconhecimento e incentivo ao desenvolvimento profissional estavam relacionados a 

ocorrência da síndrome
184

. 

O burnout está associado à presença de diversos fatores de risco cardiovascular, como 

o etilismo, síndrome metabólica, desregulação do eixo HPA e ativação do sistema nervoso 

simpático, processo inflamatório aterosclerótico, alterações na cascata de coagulação, 

distúrbios imunológicos e alterações no padrão de sono
185-187

 e parece se comportar como 

fator de risco cardiovascular independente
188

. 

1.3.14. Transtornos mentais comuns 

Os Transtornos Mentais Comuns (TMC) são agravos psicoemocionais que acometem 

os trabalhadores da saúde
189

. Criada por Goldberg e Huxley
190

, a expressão “transtornos 

mentais comuns”, designa sintomas como insônia, fadiga, irritabilidade, esquecimento, 

dificuldade de concentração e queixas somáticas e, embora  não esteja contemplado pela 10ª 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10), esses sintomas demonstram  ruptura do 

funcionamento normal do indivíduo, gerando grande ônus psicossocial relacioando a 

absenteísmo e comprometimento da qualidade de vida do indivíduo. No Brasil, a prevalência 

de transtornos mentais comuns entre profissionais de enfermagem variou entre 14,6%
191

 e 

35,0%
192

. 

A ocorrência desses transtornos é atribuída a aspectos individuais, sociais, familiares e 

a precarização das condições de trabalho, que têm provocado mudanças no perfil de 

adoecimento de trabalhadores, destacando-se o aumento dos transtornos mentais
193

.  
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No estudo realizado entre trabalhadores da rede básica de saúde de Botucatu, São Paulo, 

observou-se associação entre associação alta prevalência de transtornos mentais comuns, com 

elevado desgaste e baixa prevalência de transtornos, com baixo desgaste profissional
194

. 

O SRQ-20 (Self Reporting Questionnaire) é o instrumento de auto-relato, 

recomendado pela Organização Mudial da Saúde (OMS) para rastreamento de  transtornos 

mentais comuns em estudos comunitários e atenção primária à saúde
195

 e, contêm itens 

relacionados ao etilismo e tabagismo. Considerando que os transtornos mentais comuns 

possuem vários sintomas que também estão relacionados ao estresse, pode-se inferir que o 

tabagismo e o etilismo, além de serem considerados fatores de risco cardiovascular, podem 

ser utilizados como estratégia de enfrentamento do estresse
196

, evidenciando elementos 

comuns no construto desses dois fenômenos e entre os transtornos mentais e o risco 

cardiovascular. 

No estudo que teve como objetivo avaliar a associação entre transtornos mentais 

comuns e obesidade central, entre 15.102 indivíduos da coorte ocupacional ELSA-Brasil, 

observou-se que a presença de transtornos mentais, aumentou em 21% a chance de 

obesidade
197

. 

Diante do exposto, constata-se que a presença de transtornos mentais comuns está 

relacionado a maior risco cardiovascular, sendo uma variável importante na avaliação do risco 

cardiovascular, principalmente de grupos profissionais.     

1.3.15. Qualidade do sono 

O sono é uma necessidade humana básica, necessário para o estabelecimento da saúde 

física e cognitiva. Os distúrbios do sono estão relacionados à maior mortalidade, provocam 

disfunção autonômica, alterações da atividade simpática, aumentam a incidência de 

transtornos psiquiátricos
198

, doenças cardiovasculares
199

, intolerância à glicose e 

hipercortisolemia noturna
200

. 

Os profissionais de enfermagem estão sujeitos a múltiplos vínculos empregatícios e ao 

trabalho notuno ou em turnos, estando sujeitos a horas de sono insuficientes e maior risco de 

morbimortalidade. O trabalho em turnos ou noturno além de comprometer a quantidade de 

horas de sono, também compromete a qualidade do sono dos profissionais, expondo-os a 

distúrbios do sono, aumento da sonolência diurna e alteração do estado de alerta. Portanto, 

esses profissionais estão sujeitos a maior risco de acidentes no trabalho
201,202

. 
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Não obstante aos riscos relacionados as alterações do padrão de sono, estudos 

mostraram que os trabalhadores em turnos têm déficit de sono acumulado, excessiva 

sonolência diurna e hábitos e estilos de vida não saudáveis como tabagismo, ingestão de 

bebida alcoólica, sedentarismo e piores hábitos alimentares  em comparação aos trabalhadores 

que não trabalham em turnos alternados
201,202 

. 

O ciclo vigília sono desempenha papel fundamental na sincronização dos processos 

fisiológicos
203

, há correlação positiva entre estresse
204

 e variáveis antropométricas 

alteradas
205

, com qualidade de sono ruim e, os distúbios do sono estão relacionados a 

desfechos de saúde desfavoráveis. Logo, considera-se que o sono é um construto de extrema 

importância na avaliação de saúde dos indivíduos, destacando-se os grupos sujeitos ao 

trabalho noturno ou em turnos, como ocorre com os profissionais de enfermagem. 

1.4. FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM  

Estudos sobre fatores de risco cardiovascular realizados com extratos populacionais 

específicos
107,196,206,207

 mostraram que as prevalências variam dependendo da região, subgrupo 

populacional ou critério diagnóstico utilizado, evidenciando que, além de características 

regionais, determinados grupos populacionais apresentam características específicas que 

podem influenciar na presença desses fatores. 

Os profissionais de saúde estão diariamente expostos a diversos riscos, pois trabalham 

sob grande pressão, tensão e sobrecarga, além de lidarem com doença, dor, sofrimento e 

morte
208,209

.  

Nesse contexto, o trabalho dos profissionais de enfermagem possui algumas 

peculiaridades: eles atuam diretamente e de forma ininterrupta junto aos doentes, são 

majoritariamente mulheres, possuem múltiplos vínculos empregatícios e estão sujeitos ao 

trabalho em turnos. 

Considerando a complexidade e as características do processo de trabalho desses 

profissionais, questiona-se se esses riscos estariam mais acentuados, nesse grupo. 

Estudos nacionais e internacionais com os profissionais de enfermagem, mostram 

ampla variação na prevalência de fatores de risco cardiovascular.  
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A revisão dos estudos brasileiros que avaliou fatores de risco cardiovascular em profissionais 

de enfermagem mostrou que a prevalência de hipertensão arterial variou entre 4,0% e 37,5%, 

a de tabagismo entre 4,1%
 
e 50,2%, hipercolesterolemia entre 16,0%

 
e 42,3%, sedentarismo 

entre 33,0%
 
e 93,4%, sobrepeso entre 12,5% e 58,8%, obesidade entre 9,1%

 
e 65,9%, estresse 

entre 19,1%
 
e 74,8%, circunferência abdominal aumentada entre 28,0% e 75,0%, diabetes 

mellitus entre 3,1%
 
a 24,6%, etilismo entre 5,3% e 87,0%, síndrome metabólica entre 23,9% e 

42,0%, história familiar entre 33,3% e 86,3%, trigliceridemia entre 1,3% e 24,8%, inatividade 

física entre 23,0% e 95,7%, razão cintura-quadril aumentada entre 32,8%
 
e 61,7% e entre 

26,0% e 68,5%, dieta inadequada
210

. Essa ampla variação está relacionada aos diferentes 

métodos de coleta de dados, avaliação, análise, pontos de corte e critérios diagnósticos 

utilizados entre os estudos.   

Em âmbito internacional, o estudo que avaliou a prevalência de tabagismo entre 

enfermeiros gregos mostrou que apesar da maioria (97,0%) acreditar que fumar pode causar 

sérios problemas de saúde, quase metade (46,0%) era tabagista e aproximadamente 22,0% ex-

fumantes
211

.  

Entre enfermeiras turcas, a prevalência de tabagismo foi ainda maior (50,2%) e a 

prevalência de sedentarismo (76,7%) foi alarmante
212

. Já em enfermeiras mexicanas, a 

prevalência de síndrome metabólica foi de 42,0%
213

 e na coorte europeia que envolveu 130 

enfermeiras da área de cardiologia, observou-se que cerca da metade (51,0%) era sedentária
8
. 

Outro estudo com 44 enfermeiros americanos de emergência, mostrou através do auto-relato, 

que 14,0% eram tabagistas, 11,0% referiram hipertensão arterial e 16,0% hipercolesterolemia. 

O percentual de risco elevado ou muito elevado para doença cardiovascular foi de 41,0% dos 

profissionais
214

. 

Entre 154 profissionais de saúde que atuavam em atendimento pré-hospitalar, dos 

quais 73,3% eram representados por profissionais da enfermagem, observou-se elevadas 

prevalências de hipertensão arterial (33,0%), tabagismo (20,1%), etilismo (47,0%), 

sedentarismo (64,0%), obesidade/sobrepeso (66,0%), cintura abdominal alterada (70,0%), 

glicemia ≥110 mg/dL (11,0%), colesterol total ≥200 mg/dL (36,0%), LDL-c ≥130 mg/dL 

(33,0%), HDL-c <60 mg/dL (89,0%), triglicérides ≥150 mg/dL (30,0%) e (16,0%) proteína C 

reativa ≥0,5mg/dL, sendo que 11,6% apresentaram médio/alto risco cardiovascular
1,110

. Em 

profissionais da saúde colombianos, nos quais estavam inseridos profissionais de 

enfermagem, observou-se 12,5% de tabagismo, 58,3% de etilismo, 56,3% de inatividade 

física, 11,5% de hipertensão arterial, 45,8% de sobrepeso e 61,5% de dislipidemias
215

.  
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O Physical Health Questionnaire of the Standard Shift Work Index também 

evidenciou elevado escore médio (14,4) para sintomas cardiovasculares e para sintomas 

gastrintestinais (17,7), entre 400 enfermeiros de um hospital universitário da Turquia. O 

modelo de regressão logística mostrou que o estado civil (OR = 2,41) e o hábito de fumar (OR 

= 2,31), foram as variáveis associadas à presença de sintomas cardiovasculares
212

. 

O estudo ORSOSA
216

, que envolveu sete hospitais universitários franceses, analisou a 

relação entre os níveis de pressão arterial e fatores de risco organizacionais e ocupacionais em 

um total de 2.307 enfermeiros e 1.530 auxiliares de enfermagem. Os resultados mostraram 

que indivíduos com maior idade e Índice de Massa Corporal (IMC) maior que 25 Kg/m
2
 

apresentaram maiores níveis pressóricos. Ainda, observou-se diferença estatisticamente 

significativa entre a pressão sistólica de profissionais que trabalhavam durante o dia e 

profissionais do serviço noturno. Os níveis pressóricos dos profissionais estavam 

correlacionados com “relação pobre entre a equipe” e o aumento de um ponto no escore de 

estresse correspondeu à elevação da pressão sistólica em 0,2 mmHg, em média
216

. 

De fato, o risco cardiovascular é ainda maior nos profissionais que trabalham a noite 

ou em turnos
217

, uma característica peculiar do processo de trabalho dos profissionais de 

enfermagem.  

O estudo “Trabalho noturno e sua associação com fatores de risco para doenças 

cardiovasculares entre enfermeiros” que envolveu 3229 profissionais de enfermagem do 

Estado do Rio de Janeiro, entre 2002 e 2008, mostrou altas prevalências de hipertensão 

arterial (37,0%), hipercolesterolemia (35,0%), sedentarismo (68,0%), sobrepeso/obesidade 

(52,0%) e (62,0%) etilismo. Ainda, observou-se 6,0% de diabetes, 8,0% de tabagismo, mais 

da metade dos pesquisados (54,0%) trabalhavam em dois empregos e 48,0% referiram 

alterações no sono
218

.  

O risco cardiovascular relacionado ao trabalho em turnos pode ser atribuído ao 

estresse característico dessa condição e das respostas fisiológicas decorrentes, tais como 

ativação neurovegetativa, com maior secreção de hormônios de estresse e as consequentes 

ações sobre a pressão arterial, o ritmo cardíaco, os processos trombóticos e o metabolismo de 

lipídios e glicose
219

. Ainda, os trabalhadores podem apresentar maior risco cardiovascular 

devido à presença de outros fatores de risco como tabagismo, significativamente associado ao 

trabalho em turnos, alterações no sono e alimentação inadequada, que podem estar 

relacionados às características do trabalho
220

.  
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Estudo de revisão com metanálise sobre o tema, que envolveu 34 estudos, mostrou que 

os trabalhadores em turnos estão mais expostos a fatores como hipertensão arterial, 

sobrepeso/obesidade, hipercolesterolemia e síndrome metabólica, bem como a eventos 

cardiovasculares com infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico e, maior 

mortalidade
221

.  Nesta revisão, estimou-se que o risco cardiovascular populacional atribuído 

ao trabalho noturno/em turnos é de 7,0% para infarto, 7,3% para eventos coronários e 1,6% 

para acidente vascular encefálico. 

Esses fatores podem ocorrer pelos hábitos de vida e/ou pelo desencadeamento de 

riscos existentes no local de trabalho e devem ser valorizados, uma vez que há relatos de que 

sujeitos com hipertensão arterial no local de trabalho, por exemplo, têm maior risco para 

hipertensão e lesões de órgãos-alvo. No entanto, na gênese das doenças cardiovasculares, 

ainda se observa a valorização de hábitos e estilos de vida em detrimento dos fatores de risco 

presentes na atividade ocupacional dos trabalhadores. 

Apesar das metodologias heterogêneas, os estudos descritos mostram que os fatores de 

risco cardiovascular são frequentes em profissionais de enfermagem e que no ambiente de 

trabalho, esses profissionais estão sujeitos a variáveis e estressores físicos e psíquicos que 

podem acentuar o risco cardiovascular. 

1.5. ASPECTOS OCUPACIONAIS RELACIONADOS À ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA  

A assistência a pacientes com câncer possui características específicas e algumas 

peculiaridades. Portanto é possível levantar a hipótese de que profissionais que atuam na 

assistência a pacientes com câncer estão sujeitos a elevado risco cardiovascular e que as 

variáveis que expressam esses riscos são diferentes, em relação a outros grupos populacionais. 

Entre profissionais de enfermagem que atuam em oncologia, o estresse é um dos 

fatores de risco cardiovascular mais prevalente
9,222,223

. No estudo que investigou a presença de 

sintomas físicos e psicológicos e, a intensidade do estresse em 33 enfermeiros que atuavam 

em um hospital de oncologia pediátrica, em Campinas, a prevalência de estresse variou entre 

55,6% e 70,8% dos profissionais sem e com dupla jornada de trabalho, respectivamente. A 

prevalência de sintomas psicológicos variou de 33,3% a 37,5%, enquanto a prevalência de 

sintomas físicos ficou entre 11,1% e 20,8%
9
.  
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A prevalência de estresse pós-traumático também variou entre 16,0% e 37,0% entre 

profissionais de enfermagem de uma unidade oncológica e os sintomas relacionados mais 

comuns foram alterações no sono, pensamentos intrusivos sobre os pacientes e 

irritabilidade
222

.  

Esses achados são corroborados por estudo de revisão sistemática que abordou 

estresse pós-traumático em enfermeiros e mostrou que ele foi relatado em enfermeiros 

forenses, enfermeiros de emergência, enfermeiros oncológicos e enfermeiros que atuam em 

hospices
223

. 

Assim como o estresse é um fator de risco prevalente entre os profissionais da 

enfermagem oncológica, as doenças cardiovasculares, são uma das principais causas de 

absenteísmo neste grupo. Esse dado foi constatado pelo estudo que avaliou as causas de 

afastamentos do trabalho por adoecimento entre 135 profissionais de enfermagem que 

atuavam na assistência a pacientes com câncer em nível ambulatorial. Os resultados 

mostraram que 68,1% dos profissionais faziam algum tratamento médico e que 14,8% tiveram 

afastamentos relacionados às doenças cardiovasculares
2
.  

Entre as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial, varizes de membros 

inferiores, doença cardíaca hipertensiva, angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, acidente 

vascular encefálico, trombose arterial, flebite, tromboflebite e hemorroidas foram as mais 

frequentes, sendo responsáveis pela quarta causa de licenças médicas
2
. 

1.6. CARGA ALOSTÁTICA 

A alostase pode ser definida como um processo adaptativo, regulatório e dinâmico que 

mantém a homeostase durante a exposição a estressores físicos e comportamentais. No 

entanto, a exposição prolongada aos hormônios do estresse, pode sobrecarregar essa reação 

adaptativa (reação alostática) e tornar os indivíduos vulneráveis ao adoecimento
7,224

. 

A partir dos mediadores liberados em situações de estresse crônico, é possível avaliar 

se o sistema regulador alostático está em situação de carga ou sobrecarga alostática
4
. Essa 

carga sobre o sistema regulador alostático (sobrecarga alostática) ocorre a partir da 

desregulação sequencial dos sistemas pelos seus respectivos mediadores
7
.  
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Cada mediador dos múltiplos sistemas fisiológicos, como a epinefrina, norepinefrina e 

cortisol, bem como seus antagonistas, em conjunto com citocinas pró e anti-inflamatórias, que 

representam os mediadores primários do sistema alostático, produz efeitos não lineares em 

nível molecular, celular, tecidual e orgânico
3,4

 , comprometendo a integridade fisiológica dos 

mecanismos alostáticos
3,4,30,224,225

. Em situações de estresse crônico, os mediadores 

secundários do sistema alostático, tais como os parâmetros metabólicos (p.ex. insulina, 

glicose, colesterol total, colesterol HDL, triglicérides, depósito de gordura visceral), 

cardiovasculares (p.ex. pressão sistólica e diastólica) e imunológicos (p.ex. fibrinogênio, 

proteína C reativa) atingem níveis subclínicos
 3,4,7,30,225

. O “efeito terciário” da carga alostática 

é caracterizado pela sobrecarga alostática, quando ocorre desregulações totais dos sistemas 

fisiológicos e o desenvolvimento de morbidades como diabetes, hipertensão arterial, 

obesidade, síndrome metabólica, resistência a insulina entre outras
3,4,7,30,225

. 

Assim, o modelo de carga alostática propõe que medindo as interações multisistêmicas 

entre os mediadores primários e seus efeitos, em conjunto com mediadores secundários, 

avanços significativos podem ser alcançados na detecção de indivíduos com elevado risco 

para o desenvolvimento de doenças relacionadas ao estresse que ainda não apresentam sinais 

da doença, mas potencialmente manifestam padrões bioquímicos subclínicos
3,4,7,30,224,225

. 

Os sistemas cardiovascular, imunológico, metabólico e neuroendócrino, são os 

principais alvos dos efeitos prejudiciais do estresse crônico, atualmente considerado um dos 

principais fatores ambientais de risco cardiovascular
8,10

. 

Neste sentido, estudos demonstraram que a exposição prolongada ou recorrente ao 

intenso papel catabólico dos glicocorticoides e catecolaminas (mediadores primários do 

sistema alostático) altera as concentrações de insulina e a pressão sanguínea. Desse modo 

aumentam o risco para o desenvolvimento de diabetes, hipertensão arterial e doenças 

ateroscleróticas
3,4

.  

Estudos internacionais analisaram as relações entre doenças cardiovasculares e a carga 

alostática.  

O Third National Health and Nutrition Examination Survey
226

 conduzido nos Estados 

Unidos entre 1988 e 1994, avaliou associação entre os biomarcadores da carga alostática e 

doença arterial coronariana e mostrou associação entre os desfechos estudados, tanto nas 

análises que consideraram os marcadores separadamente, quanto nas análises agregadas. 

Também foram observadas associações entre a carga alostática e o auto-relato de doença 

cardiovascular, obesidade abdominal, artrite e hipertensão arterial, no Boston Puerto Rican 

Health Study
227

, que envolveu 1.116 indivíduos entre 45 e 75 anos.  
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Esses achados foram corroborados por outro estudo, que mostrou associação entre a carga 

alostática e pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e hemoglobina glicada em 

indivíduos com diabetes tipo 2, em três avaliações realizadas
228

. 

Esses achados, corroboram a  hipótese de mecanismos comuns e sinergismos, em nível 

molecular e celular entre as alterações promovidas pela sobrecarga de glicorticóides 

relacionados a estresse crônico e a sobrecarga de glicose, relacionada ao diabetes mellitus, que 

gerou a proposta da teoria da carga alostática mitocondrial, ainda em desenvolvimento
7
. 

1.7. ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR  

Atualmente, é desejável, além da identificação de fatores de risco isoladamente, a 

determinação do risco cardiovascular total do indivíduo, que orienta esforços preventivos, não 

pelos riscos atribuíveis à elevação de fatores isolados, mas, pela soma de risco decorrente de 

múltiplos fatores
229

. 

A utilização de escores de estratificação de risco cardiovascular é de extrema 

importância na prevenção primária e a identificação de biomarcadores preditivos, com vistas à 

incorporação a algoritmos de alto valor preditivo individual, é uma tendência, particularmente 

na cardiologia
230

. Neste sentido, o estudo de novas estratégias que utilizem os fatores de risco 

tradicionais em conjunto com novos marcadores, que possibilitem diferentes tipos de análise e 

o desenvolvimento de novos modelos que permitam estratificação de risco mais sensível e 

específica, podem ser de grande contribuição para o avanço do conhecimento. 

Logo, com objetivo de avançar no conhecimento sobre o tema, este estudo se propõe a 

investigar a prevalência de fatores de risco cardiovascular, o risco cardiovascular global e a 

sua relação com a reação adaptativa ao estresse crônico, avaliada pela carga alostática, em 

profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. 

Embora existam propostas para mudanças, o cálculo do risco cardiovascular, ainda é 

baseado em variáveis como a idade, valores de colesterol total, HDL-colesterol, pressão 

arterial e presença ou não do tabagismo, as quais, a partir do Escore de Risco de Framingham 

(ERF) estratificam os indivíduos em baixo, médio e alto risco de apresentar eventos 

coronarianos (morte, infarto agudo do miocárdio e angina pectoris) em 10 anos
231

. No 

entanto, há evidências de que muitos indivíduos classificados como de baixo risco 

cardiovascular pelo Escore de Risco de Framingham, principalmente jovens e mulheres, irão 

apresentar evento clínico
148

. 
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Neste sentido diversas estratégias para aprimorar a estratificação de risco 

cardiovascular têm sido propostas. Entre essas estratégias, destacam-se a pesquisa de 

aterosclerose subclínica com exames de imagem
232

 e o uso de biomarcadores laboratoriais, 

como a proteína C reativa de alta sensibilidade (PCR)
233

 entre outros. 

Considerando este fato, no presente estudo foi utilizado para estratificação de risco 

cardiovascular, o Escore de Risco Global (ERG), recomendado pela I Diretriz Brasileira de 

Prevenção Cardiovascular, publicada em 2013 pela Sociedade Brasileira de Cardiologia 

(SBC)
111

.  

No ERG a presença de síndrome metabólica, segundo os critérios da International 

Diabetes Federation (IDF) e níveis de proteína C reativa de alta sensibilidade >3mg/dL são 

considerados fatores agravantes de risco cardiovascular, reclassificando os indivíduos com 

médio risco, para alto risco cardiovascular. A Diretriz Brasileira também recomenda a 

utilização do Risco pelo Tempo de Vida (RTV) para os indivíduos com 45 ou mais anos, que 

apresentarem risco cardiovascular baixo ou intermediário pelo ERG
111

.  

O RTV permite obter o risco cardiovascular dos indivíduos com base no perfil de 

fatores de risco cardiovascular clássicos (colesterol total, pressão arterial sistólica, pressão 

arterial diastólica, tabagismo e diabetes), que são classificados em ótimos, não ótimos, 

elevados e principais
111

.  

O Índice de Carga Alostática (ICA) utiliza a maioria dos marcadores clássicos da 

avaliação de risco cardiovascular, com exceção do cortisol plasmático, hemoglobina glicada, 

fibrinogênio e razão cintura-quadril e, dada as relações observadas entre o ICA e os desfechos 

cardiovasculares, depreende-se que a análise dos mediadores da carga alostática é uma 

importante ferramenta na busca por melhores modelos de estratificação de risco. 

Considerando a alta prevalência de fatores de risco cardiovascular, estresse crônico 

subjetivo, burnout, transtornos mentais comuns, qualidade de sono ruim e síndrome 

metabólica, observada entre profissionais de enfermagem e, frente aos destaques feitos aos 

fatores associados ao risco cardiovascular, com destaque para a hipertensão arterial, bem 

como para a carga alostática, foi proposto o presente estudo, cujos objetivos são enumerados a 

seguir. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Avaliar a prevalência e os fatores associados ao risco cardiovascular, com destaque 

para a hipertensão arterial e a carga alostática em profissionais de enfermagem que atuam na 

assistência oncológica. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar a prevalência dos seguintes fatores de risco cardiovascular: antecedentes 

pessoais para hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemias, infarto agudo do 

miocárdio, acidente vascular encefálico, angina pectoris e problemas renais; 

antecedentes familiares para hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemias, 

infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e angina pectoris; hábitos e 

estilos de vida incluindo tabagismo, atividade física, etilismo e hábitos alimentares; 

variáveis antropométricas e de composição corporal relativas à circunferência da 

cintura, circunferência do pescoço, percentual de gordura corporal, índice de massa 

corporal, razão cintura/quadril, percentual de gordura visceral, percentual de músculo 

esquelético e idade corporal; e marcadores como níveis de triglicérides, colesterol 

total e frações, glicemia de jejum, proteína C reativa ultrassensível, fibrinogênio, 

cortisol plasmático, hemoglobina glicada e creatinina. 

 Identificar a prevalência de estresse crônico subjetivo, burnout, transtornos mentais 

comuns e qualidade de sono ruim. 

 Avaliar a prevalência de síndrome metabólica. 

 Caracterizar os trabalhadores de enfermagem quanto ao perfil de carga alostática por 

meio de marcadores cardiovasculares (pressão arterial sistólica e diastólica e razão 

cintura/quadril), imunológicos (proteína C reativa ultrassensível e fibrinogênio), 

metabólicos (colesterol total, HDL-colesterol, hemoglobina glicada, triglicérides e 

creatinina) e neuroendócrino (cortisol plasmático). 
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 Comparar os valores pressóricos da medida casual com a Monitorização Ambulatorial 

da Pressão Arterial (MAPA) do período de vigília, do período de sono e do período de 

24 horas. 

 Descrever a prevalência de hipertensão do avental branco, hipertensão mascarada, 

descenso e efeito do avental branco. 

 Estratificar o risco cardiovascular dos profissionais de enfermagem de acordo com o 

Escore de Risco Global (ERG) e Escore de Risco pelo Tempo de Vida. 

 Identificar as variáveis associadas a: risco cardiovascular intermediário/alto, carga 

alostática elevada, hipertensão arterial e níveis pressóricos alterados na Monitorização 

Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) do período de 24 horas, vigília e sono. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

3.1. TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo transversal. 

Neste desenho de estudo epidemiológico, as características a respeito da exposição e o 

desfecho dos indivíduos de uma determinada população em um determinado período, são 

coletadas em uma única oportunidade. As unidades de análise costumam ser selecionadas 

aleatoriamente, entre os indivíduos que fazem parte da população base para o estudo, o que 

permite fazer inferências sobre a população da qual se originou os indivíduos participantes do 

estudo
234

. As principais vantagens desse tipo de estudo consistem em: serem rápidos e mais 

baratos que os estudos de abordagem longitudinal; excelentes estratégias para se conhecer 

parâmetros populacionais como médias, proporções, índices e razões; úteis para o estudo de 

doenças crônicas de prevalências elevadas com exposições de caráter permanente ou que 

sofram pequenas alterações ao longo da vida, entre outras. No entanto, os estudos transversais 

não permitem realizar associações de causa e efeito porque são baseados em casos prevalentes 

e não têm caráter analítico, pois as informações sobre a exposição e o desfecho são realizadas 

em uma única oportunidade
234

. 

3.2 LOCAL E PERÍODO 

O estudo foi desenvolvido nas unidades de internação dos Hospitais do Câncer I, II e 

III do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), localizado no 

Estado do Rio de Janeiro, no período de 01/12/2013 a 30/06/2015, totalizando 18 meses.   

O INCA caracteriza-se como órgão auxiliar do Ministério da Saúde para o 

desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e o controle do câncer 

no Brasil, incluindo a assistência médico-hospitalar, prestada direta e gratuitamente aos 

pacientes com câncer e, a atuação em áreas estratégicas, como prevenção e detecção precoce, 

formação de profissionais especializados, desenvolvimento da pesquisa e geração de 

informação epidemiológica. É integrado por cinco unidades assistenciais independentes: 
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 Hospital do Câncer I – É a maior unidade hospitalar do INCA
235

, dispõe de 188 leitos 

(incluindo 10 leitos de UTI) distribuídos num prédio de 11 andares, que ocupa uma área de 

33.000 m². Atende adultos e crianças, oferecendo serviços relacionados a divisão cirúrgica 

(anestesiologia, cirurgia abdominopélvica, urologia, tecido ósseo e conectivo, cirurgia 

oncológica pediátrica, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia torácica, cirurgia plástica 

reparadora e microcirurgia e, neurocirurgia), divisão clínica (clínica médica, oncologia 

pediátrica, terapia intensiva, serviço de hematologia, serviço de radioterapia, oncologia 

clínica, dermatologia, psiquiatria, área de emergência, área de física médica e clínica de dor), 

divisão de diagnóstico (endoscopia, medicina nuclear, hemoterapia, patologia clínica e 

radiologia), divisão de enfermagem (supervisão geral, serviço de procedimentos externos, 

ambulatorial - cirúrgica, ambulatorial - clínica/diagnóstica, quimioterapia, emergência, centro 

cirúrgico, enfermagem hospitalar, terapia intensiva, enfermagem clínica, enfermagem 

cirúrgica, radioterapia e pediatria), divisão de apoio técnico (serviço de nutrição e dietética, 

serviço social, serviço de farmácia hospitalar, seção de psicologia, seção de reabilitação - 

fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional), divisão de administração hospitalar 

(centro cirúrgico, pacientes externos, registro e documentação, estatística e faturamento, 

registro de câncer, atividades auxiliares, atividade de rouparia, atividade de transportes, 

atividade de zeladoria e Núcleo de Informática), divisão de anatomia patológica, seção de 

controle de infecção, núcleo de desenvolvimento tecnológico e terapêutico e, serviço de apoio 

técnico administrativo
236

. 

 Hospital do Câncer II – Com sete andares, 83 leitos, 490 funcionários e uma área de 

6.200 m
2
, caracteriza-se como centro referência na área de ginecologia oncológica, tratando 

doentes com câncer genital feminino e pacientes com câncer do tecido ósseo ou conectivo. 

Possui centro cirúrgico com estrutura física e equipamentos apropriados, unidade de terapia 

intensiva com seis leitos, unidade de pós-operatório com três leitos, Ambulatório, Emergência 

e um centro de quimioterapia, atualmente, com capacidade para 25 atendimentos por dia, 

tendo em vista que as aplicações dos medicamentos para neoplasias ginecológicas demandam 

um maior tempo de administração. Conta com setores especializados como ginecologia, 

oncologia clínica, anestesiologia, unidade de diagnóstico (endoscopia, laboratório de 

patologia clínica, anatomia patológica e centro de imagem), comissão de controle de infecção 

hospitalar e serviços para o atendimento multiprofissional (estomatoterapia, psiquiatria, 

psicologia, enfermagem, fisioterapia, nutrição e serviço social)
237

. 
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 Hospital do Câncer III – Com 9 andares, 10.500 m² de área construída, 52 leitos ativos, 

quatro salas de cirurgia, centro radiológico e radioterapia, laboratório, e farmácia
238

, trata 

exclusivamente de doentes de câncer de mama e oferece serviços relacionados a divisão 

médica (mastologia, oncologia clínica, anestesiologia, clínica médica e serviço de pronto 

atendimento) divisão de enfermagem (centro cirúrgico e central de material, enfermagem 

cirúrgica, clínica e ambulatorial e, quimioterapia), divisão apoio técnico (fisioterapia, nutrição 

e dietética, patologia clínica, psicologia, radiologia, serviço social e farmácia), divisão de 

administração hospitalar (estatística e faturamento, recursos humanos, arquivo médico, 

registro hospitalar de câncer e sistema hospitalar integrado)
239

. 

 Hospital do Câncer IV – É caracterizado pelo atendimento por equipes multiprofissionais 

e conta com estrutura para a prestação de consultas ambulatoriais, visitas domiciliares, 

internação (56 leitos) e serviço de pronto atendimento (6 leitos). Atende exclusivamente 

doentes tratados nas outras unidades hospitalares do INCA, encaminhados para cuidados 

paliativos
240

.  

 Centro de Transplante de Medula Óssea (CEMO) – Realiza transplantes de medula 

óssea alogênicos, com doadores aparentados e não-aparentados, além de autólogos. Atende a 

pacientes adultos e crianças do Rio de Janeiro e demais regiões do Brasil no âmbito do SUS e 

conta com 12 leitos para pacientes internados
241

.   

3.3. POPULAÇÃO E AMOSTRA  

A população alvo do presente estudo foi 574 profissionais de enfermagem que 

prestavam assistência a pacientes com câncer, em unidades de internação nos Hospitais do 

Câncer I, II e III do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). Os 

profissionais das demais unidades assistenciais do INCA (HCIV e CEMO), não foram 

considerados para esse estudo porque essas unidades possuem especificidades que 

diferenciam o processo de trabalho desses profissionais, em relação às unidades I, II e III, nas 

quais esse é mais homogêneo. Essa estratégia foi adotada com o objetivo de minimizar o viés 

de seleção e não comprometer a validade interna do estudo. 

A seleção dos participantes do estudo se deu por amostragem aleatória simples, sem 

reposição e, o cálculo do tamanho da amostra foi realizado com base nas diferentes 

prevalências de hipertensão arterial. Considerando a maior prevalência de hipertensão arterial 

estimada (40,0%), o tamanho da amostra calculada foi de 220 profissionais. 
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Com vistas a compor amostra selecionada (n=220), os 10% (n=22) que fizeram parte 

do estudo piloto e, os 20% calculados para a reposição das eventuais perdas (n=115), foram 

sorteados 357 profissionais.  

3.3.1. Critérios de Inclusão 

Foram incluídos profissionais de enfermagem (auxiliar de enfermagem, técnico em 

enfermagem ou enfermeiro), que realizavam plantão de 08 horas ou 12 horas ininterruptas em 

unidades de internação, que atuavam na assistência a pacientes com câncer, neste cenário, há 

pelo menos um ano e, que tivessem retornado das últimas férias há pelo menos 30 dias.   

3.3.2. Critérios de Exclusão 

Foram excluídos profissionais que estavam afastados (n=11) ou gestantes (n=1) por 

ocasião da coleta de dados. 

O fluxograma do processo de amostragem, exclusões e perdas está demonstrado na 

Figura 1.   

Figura 1. Fluxograma do processo de amostragem, exclusões e perdas relacionadas ao 

estudo. 
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3.4. ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa 

(CAAE:13329513.3.0000.5392) da Escola de Enfermagem da USP (Parecer 320.343) 

(ANEXO 1) e do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Parecer 46/13) 

(ANEXO 2). 

Os profissionais selecionados foram informados dos objetivos do estudo e sobre a 

coleta dos dados, sendo assegurado a cada um o direito de participar ou não da pesquisa. Após 

todos os esclarecimentos, os participantes que aceitaram participar da pesquisa assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias, ficando uma via em seu poder e a 

outra com o pesquisador responsável (APÊNDICE A). 

3.5. TREINAMENTO DA EQUIPE DE COLETA DE DADOS 

A equipe de coleta de dados foi constituída exclusivamente por enfermeiros com 

experiência prévia na área de pesquisa, treinados pelo pesquisador principal em relação a 

aplicação dos instrumentos, procedimentos para aferição da pressão arterial e instalação da 

MAPA.  

O treinamento para a realização das medidas antropométricas e utilização da balança 

de bioimpedância foi realizado por uma nutricionista certificada pelo Ministério da Saúde do 

Brasil, para esse tipo de atividade e contou com um momento teórico e um momento prático.   

3.6. ESTUDO PILOTO  

Antes do início da coleta de dados propriamente dita, realizou-se um estudo piloto 

com 22 profissionais, para identificação de possíveis problemas e dificuldades na aplicação 

dos instrumentos, aferição da pressão arterial, instalação da MAPA, realização das medidas 

antropométricas, bem como da utilização da balança de bioimpedância. 

A partir das possíveis dificuldades, dúvidas ou inconformidades encontradas na 

realização dos procedimentos de coleta, foi realizado os devidos ajustes e esclarecimentos a 

equipe de coleta de dados.    
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3.7. PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS  

Os profissionais sorteados para compor a amostra foram contatados pessoalmente e/ou 

por telefone e/ou e-mail e/ou por carta convite e, receberam informações sobre o estudo. 

Aqueles que aceitaram participar optaram pelo melhor dia (agendando) para realizarem os 

procedimentos relacionados a coleta de dados, que foram divididos em três etapas, conforme a 

Figura 2. 

 

Figura 2. Etapas da coleta de dados do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, realizou-se o 

preenchimento do instrumento de caracterização sóciodemográfica e profissional, atecedentes 

pessoais e familiares, antecedentes relacionados ao trabalho e hábitos e estilos de vida 

(APÊNDICE B) e hábitos alimentares (ANEXO 3), por meio de entrevista. Durante intervalos 

programados da entrevista, foi realizada a Medida Casual da Pressão Arterial (MCPA) e, 

finalizada a entrevista, realizou-se a avaliação antropométrica (APÊNDICE C) . Em seguida, 

os profissionais foram orientados a preencher os instrumentos de auto-relato: Índice de 

Qualidade do Sono de Pittsburgh (ANEXO 4), Self Reporting Questionnaire (ANEXO 5), 

Maslach Burnout Inventory (ANEXO 6) e Escala de Estresse no Trabalho (ANEXO 7). 

Os instrumentos foram respondidos na presença do entrevistador, que explicou o 

procedimento para responder os mesmos e, no caso de necessidade, esclareceu eventuais 

dúvidas. Após a resposta aos questionários, os mesmos foram conferidos para avaliação de 

eventuais itens em branco ou com dupla resposta ou rasurados e, se houvesse, solicitava ao 

profissional que os preenchesse corretamente.  

 

 Entrevista 

 Medida Casual da Pressão Arterial 

 Avaliação Antropométrica 

 Instrumentos de auto-relato  

 

Etapa I 

 Coleta dos 

exames 

laboratoriais 

 Etapa II 

 Monitorização 

Ambulatorial da 

Pressão Arterial 

Etapa III 
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Ao término dos questionários, os profissionais receberam o pedido para a realização 

dos exames laboratoriais e foram agendados a Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) e/ou a coleta dos exames laboratoriais.  

A coleta dos exames laboratoriais foi realizada em dias diferentes da entrevista e da 

realização da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA). Para os profissionais 

diaristas (07:00h às 16:00h ou das 08:00h às 17:00h) ou plantonistas do período diurno 

(07:00h às 19:00h), a MAPA foi realizada em um dia em que o profissional dormiria em seu 

domicílio e, no caso dos plantonistas do período noturno (19:00h às 07:00h), a MAPA foi 

realizada em um dia em que o profissional retornaria para a seu domicílio, após o plantão. A 

coleta dos exames laboratoriais foi realizada antes do início do plantão para os diaristas e 

plantonistas do período diurno e, os plantonistas do período noturno retornaram ao hospital 

para coleta dos exames em um dia em que não estivessem saindo de plantão.  

3.8. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS: CARACTERÍSTICAS E 

PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS       

3.8.1. Instrumento de caracterização 

O Instrumento de Caracterização foi composto por duas partes, que estão descritas a 

seguir, sendo utilizado para coletar a maioria das informações relacionadas as variáveis 

independentes do presente estudo.   

Parte I – Caracterização Sóciodemográfica e Profissional  

Composta por questões relativas à identificação pessoal (sexo, idade, raça/cor, status 

marital, número de filhos, renda mensal individual, renda familiar mensal e tipo de moradia) e 

relacionadas ao trabalho (categoria profissional, área de atuação, tempo de formado(a), maior 

formação concluída, número de vínculos empregatício, tipo de vínculo institucional, tipo de 

cargo institucional, horas de trabalho semanal, escala de trabalho tempo de trabalho 

institucional, trabalho em turnos, acidente ou agressão física/verbal durante o trabalho, 

cansaço e concentração). 

Parte II – Antecedentes pessoais, familiares, condições de saúde e hábitos e estilos de 

vida. 
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Composta por questões relativas a antecedentes pessoais (dor, varizes, problemas 

gástricos, infecção urinária, dislipidemia, hipertensão arterial, problemas/alterações renais, 

angina pectoris, diabetes mellitus, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e 

outros sintomas/doenças), antecedentes familiares (hipertensão arterial, infarto agudo do 

miocárdio, acidente vascular encefálico, diabetes mellitus, dislipidemias e angina pectoris), 

condições de saúde (tratamento de saúde atual, uso de medicamentos, antecedentes ou uso 

atual de medicamentos para inibir o sono, antecedentes ou uso atual de medicamentos para 

depressão), hábitos e estilos de vida (tabagismo, etilismo, hábitos alimentares, atividade 

física, atividade de lazer e percepção de estresse). 

O etilismo foi avaliado por meio do questionário CAGE, constituído por quatro 

questões referentes ao anagrama Cut-Down (redução), Annoyed (aborrecimento), Guilty 

(culpado) e Eye-opener (ingesta matinal, para “abrir o olho”), que foi validado para uso no 

Brasil por Mansur e Monteiro, com uma sensibilidade de 88% e uma especificidade de 83%. 

Pelo menos uma resposta positiva, significa que há suspeita de problemas com o álcool e, 

duas ou mais respostas afirmativas indica problemas com o álcool
242

. Neste estudo, etilismo 

foi considerado, quando pelo menos uma das afirmativas, era positiva (APÊNDICE B). 

Foi considerada atividade física regular, aquelas praticadas por pelo menos 30 

minutos, 3 vezes/semana. 

Os hábitos alimentares foram avaliados por meio do questionário de frequência 

alimentar utilizado no inquérito VIGITEL (Vigilância de Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico)
43

 (ANEXO 3).     

3.8.2. Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) 

O Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) foi utilizado para avaliar a 

qualidade subjetiva do sono e a presença de distúrbios do sono, nos 30 dias anteriores à sua 

aplicação. Foi construído em 1989
243

, com o objetivo de fornecer uma medida de qualidade de 

sono padronizada, de fácil aplicação e interpretação e que permitisse discriminar “bons 

dormidores” e maus dormidores”. Consiste em 19 questões de autorelato agrupadas em sete 

componentes:  
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1 – qualidade subjetiva do sono (avalia a percepção individual a respeito da qualidade 

do sono); 2 – latência para o sono (tempo necessário para iniciar o sono); 3 – duração do sono 

(quanto tempo  se permanece dormindo); 4 – eficiência habitual do sono (relação entre o 

número de horas dormidas e o número de horas em permanência no leito, não 

necessariamente dormindo); 5 – distúrbios do sono (presença de situações que comprometem 

as horas de sono); 6 – uso de medicamentos para dormir  e 7 – sonolência diurna e distúrbios 

durante o dia (refere-se às alterações na disposição e entusiasmo para a execução das 

atividades rotineiras).  

Os componentes do PSQI são analisados a partir de instruções para pontuação de cada 

um e possuem pesos distribuídos numa escala de 0 a 3
244

. As pontuações desses componentes 

são então somadas para produzirem um escore global, que varia de 0 a 21, onde, quanto maior 

a pontuação, pior a qualidade do sono
244

. Um escore global > 5 indica que o indivíduo está 

apresentando má qualidade no padrão do sono
110,243

. Tem sido amplamente utilizado para 

avaliar a qualidade do sono em diferentes grupos
110,245-248

 , apresenta sensibilidade de 89,6% e 

especificidade de 86,5%
245

, foi validado para uso no Brasil
249

, com uma consistência interna 

muito boa (alfa de Cronbach igual a 0,82) para os 7 componentes do instrumento, superior a 

consistência interna observada no presente estudo (alfa de Cronbach igual a 0,65) (ANEXO 

4). 

3.8.3. Self Reporting Questionnaire (SRQ-20) 

O Self Reporting Questionnaire (SRQ-20) permite rastrear a presença de distúrbios e 

transtornos mentais comuns, caracterizados por sintomas como insônia, fadiga, irritabilidade, 

esquecimento, dificuldade de concentração e queixas somáticas, associados a quadros 

psiquiátricos, tomando como referência, o mês anterior à sua aplicação. Foi desenvolvido por 

desenvolvido por Harding et al, em 1980
250

, sob coordenação da Organização Mundial de 

Saúde para uso em estudos comunitários e na atenção primária, em países em 

desenvolvimento
253

. É composto de 20 questões dicotômicas (sim/não), sendo quatro sobre 

sintomas físicos e 16 sobre distúrbios psicoemocionais.  

Esses sintomas são separados em 4 grupos: Humor depressivo-ansioso (Questões 1 a 

4); Sintomas somáticos (Questões 5 a 10); Decréscimo de energia vital (Questões 11 a 16) e 

Pensamentos depressivos (Questões 17 a 20). 
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Foi validado no Brasil e os pontos de corte recomendados são de 6 para homens, com 

uma sensibilidade de 89,0% e uma especificidade de 81,0% e, 8 para mulheres, com uma 

sensibilidade de 89,0% e uma especificidade de 77,0%
197

. Tem sido amplamente utilizado em 

diferentes contextos
189,192,194,252,253 

e, no presente estudo, apresentou consistência interna de 

0,80, corroborando achado observado em amostra de trabalhadores
254

 (ANEXO 5). 

3.8.4. Maslach Burnout Inventory (MBI) 

O Maslach Burnout Inventory (MBI), versão HSS (Human Services Survey) é um 

instrumento de autorelato, elaborado por Christina Maslach e Susan Jackson em 1978, 

traduzido e adaptado para o português por Lautert
255

. É composto por 22 itens distribuídos em 

três sub escalas: exaustão emocional (9 itens: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 e 20), despersonalização 

(5 itens: 5, 10, 11, 15 e 22) e baixa realização profissional (8 itens: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 e 

21)
256

.  

A exaustão emocional ocorre quando a pessoa percebe em si mesma falta de energia e 

desgaste emocional, associados a sintomas como cansaço, irritabilidade, propensão a 

acidentes, sinais de depressão e/ou ansiedade, uso abusivo de álcool, cigarros ou outras 

drogas, surgimento de doenças de adaptação ou psicossomáticas. 

A despersonalização consiste no desenvolvimento de atitudes negativas e insensíveis, 

por parte do profissional, em relação às pessoas com as quais trabalha, tratando-as como 

objetos. 

A baixa realização profissional caracteriza-se pela diminuição da realização e 

produtividade do profissional e, geralmente, conduz a uma auto avaliação negativa e baixa. 

Esta sub-escala possui escore reverso, ou seja, quanto maior o escore nesta dimensão melhor a 

percepção do indivíduo sobre sua eficácia profissional. 

No presente estudo, foi usado o sistema de pontuação de 1 a 5, também usado na 

adaptação brasileira do instrumento
256

, com a respectivas categorias de frequência: 1 para 

“nunca”, 2 para “algumas vezes ao ano”, 3 para “algumas vezes ao mês”, 4 para “algumas 

vezes na semana” e 5 para “diariamente”. Altas pontuações em exaustão emocional e 

despersonalização, associadas à baixa pontuação em incompetência profissional indicam que 

o indivíduo está em Burnout. 

Na ocasião da validação para o português, entre enfermeiros de dois hospitais do Rio 

Grande do Sul, o MBI apresentou um alpha de Cronbach de 0,89
255

.  
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Na amostra estudada, o instrumento apresentou boa confiabilidade para a totalidade 

dos itens (alfa de Cronbach igual a 0,73) e para as dimensões exaustão emocional (alfa de 

Cronbach igual a 0,88), despersonalização (alfa de Cronbach igual a 0,67) e incompetência 

profissional (alfa de Cronbach igual a 0,73). 

Os pontos de corte para cada uma das dimensões foram baseados em tabela fornecida 

pelo manual do instrumento
180

 em estudo realizado com centenas de profissionais da área da 

saúde (Quadro 1). Seguindo as recomendações do manual de utilização do instrumento, a 

presença de síndrome de burnout foi definida pela ocorrência de altos níveis nas três 

dimensões, de forma concomitante
180

: exaustão emocional ≥ 27 e despersonalização ≥ 10 e 

baixa realização profissional ≤ 33 (ANEXO 6). 

Quadro 1. Pontos de corte utilizados para o Maslach Burnout Inventory, segundo a subescala 

e a intensidade. 

Subescalas/Dimensões Intensidades/Níveis Escores 

Exaustão emocional 

Baixo ≤18 

Moderado 19-26 

Alto ≥27 

Despersonalização 

Baixo ≤5 

Moderado 6-9 

Alto ≥10 

Baixa realização profissional 

Baixo ≥40 

Moderado 39-34 

Alto ≤33 

3.8.5. Escala de Estresse no Trabalho (ETT) 

A Escala de Estresse no Trabalho foi utilizada para avaliar a percepção de estresse dos 

profissionais. É um instrumento unifatorial, com 23 itens, construídos com base em ampla 

revisão da literatura sobre estressores organizacionais de natureza psicossocial, sobre reações 

psicológicas ao estresse ocupacional, bem como na análise de instrumentos pré-existentes. 

Cada item aborda tanto um estressor quanto uma reação emocional associada a este, possui 

uma escala de concordância de cinco pontos, tipo Likert (1: discordo totalmente, 2: discordo 

3: concordo em parte, 4: concordo e 5: concordo totalmente), com um mínimo de um e o 

máximo de cinco pontos. O escore total da escala varia de 23 a 115 pontos, sendo que quanto 

maior o escore obtido, maior a intensidade de estresse percebido. 
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Foi validada no Brasil
257

, possui características psicométricas satisfatórias (alfa de 

Cronbach igual a 0,92 na amostra estudada) e pode contribuir tanto para pesquisas sobre o 

tema como para o diagnóstico do estresse no ambiente organizacional, possibilitando a 

elaboração de medidas de prevenção e controle do mesmo (ANEXO 7). 

A definição dos diferentes pontos de corte para as diferentes categorias de nível de 

estresse (baixo, moderado e alto) foi baseada em tercis
110,258

, já que o instrumento fornece um 

escore geral (variável contínua) e não existe pontos de corte pré-estabelecidos. 

O nível de estresse foi categorizado, conforme o Quadro 2.  

Quadro 2. Categorização do nível de estresse, segundo a pontuação média na Escala de 

Estresse no Trabalho (ETT). 

Nível de Estresse Pontos de corte 

Baixo 23,0-51,0 

Moderado 52,0-70,0 

Alto >70,0 

3.9. AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E DE COMPOSIÇÃO CORPORAL      

A avaliação antropométrica contemplou as variáveis peso, altura, índice de massa 

corporal, circunferência abdominal, circunferência do quadril, razão cintura-quadril e 

circunferência do pescoço. A avaliação de composição corporal incluiu o percentual de 

gordura corporal, o nível de gordura visceral, percentual de músculo esquelético e idade 

corporal. Os procedimentos para obtenção dessas variáveis e as suas respectivas 

categorizações estão descritas a seguir:    

3.9.1. Peso  

O participante foi pesado em balança de bioimpedância (OMRON
®
 HBF 514) 

calibrada, com capacidade máxima de 150kg e precisão de 0,1kg. 

3.9.2. Altura  

Foi obtida com o estadiômetro WCS
®
 com escala de 20 cm a 220 cm e a precisão de 

0,1 cm.  

3.9.3. Índice de Massa Corporal (IMC) 

A obtenção das variáveis peso e altura permitiu determinar o Índice de Massa 

Corporal (IMC), cujo os pontos de corte foram determinados segundo os critérios definidos 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (Quadro 3)
86,259

. 
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Quadro 3. Classificação internacional de peso, segundo o IMC em adultos. OMS. 2000. 

Classificação IMC (Kg/m
2
) 

Eutrófico 18,5-24,9 

Sobrepeso 25,0 a 29,9 

Obesidade ≥30 
Fonte: Adaptado da World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report 

of a World Health Organization Consultation. Genova; 2000
86

 

 

3.9.4. Circunferência abdominal  

Foi solicitado ao participante que permanecesse em pé, respirando normalmente e que 

expusesse o abdome. O local da medida da circunferência abdominal foi determinado no 

ponto médio entre o rebordo costal e a crista ilíaca, utilizando uma fita métrica com 1,50 m 

graduada de 0,5 em 0,5 cm, não distendível. A circunferência abdominal foi classificada 

utilizando-se os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS)
86,259

 apresentados no 

Quadro 4.   

Quadro 4. Classificação internacional da circunferência da cintura em adultos, segundo o 

sexo. OMS. 2000. 

Classificação Circunferência abdominal (cm) 

Risco de complicações metabólicas Homem Mulher 

Normal < 94 cm < 80 cm 

Aumentado ≥ 94 cm ≥ 80 cm 

Muito aumentado ≥ 102 cm ≥ 88 cm 
Fonte: World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a World 

Health Organization Consultation. Genova; 2000
86

 

3.9.5. Circunferência da cintura 

Foi solicitado que o profissional permanece em pé, com o abdômen relaxado e os 

braços lateralmente afastados. A fita antropométrica foi posicionada no menor perímetro da 

região abdominal, entre o último arco costal e a borda superior da crista ilíaca.  

Este parâmetro foi avaliado para que posteriormente pudesse ser obtida a razão 

cintura-quadril. 
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3.9.6. Circunferência do quadril  

Foi tomada pelo ponto de maior circunferência sobre a região glútea, com o 

profissional em pé, mantendo o músculo glúteo relaxado, com a fita métrica mantida em 

plano horizontal, sem compressão excessiva.  

Este parâmetro foi avaliado para que posteriormente pudesse ser obtida a razão 

cintura-quadril. 

3.9.7. Razão cintura-quadril (RCQ)  

A verificação das circunferências da cintura e do quadril permitiu determinar a razão 

cintura/quadril, cujo os pontos de corte foram 0,90 para homens e 0,85 para mulheres, 

conforme critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS)
260,261

. 

3.9.8. Circunferência do pescoço 

Foi avaliada com o participante em apnéia inspiratória, com a cabeça paralela ao solo, 

na região medial do pescoço, no plano horizontal, com fita métrica inelástica, com 1,50 m, 

graduada de 0,5 em 0,5 cm. Os pontos de corte adotados foram 39 centímetros para homens e 

35 centímetros para mulheres
262,263

. 

A partir da balança de bioimpedância, além do peso corporal foram avaliados os 

seguintes parâmetros de composição corporal:  

3.9.9. Percentual de gordura corporal  

Os pontos de corte adotados variaram segundo sexo e idade e foram baseados nas 

recomendações das diretrizes do National Institute of Health / Organização Mundial da Saúde 

(NIH/OMS)
264

, conforme recomendações do fabricante da balança de bioimpedância 

OMRON
®
 HBF 514 (Quadro 5). 
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Quadro 5. Classificação do percentual de gordura corporal, segundo sexo e idade. NIH/OMS. 

2000. 

Sexo Idade Baixo Normal  Alto / Muito alto 

Feminino 

20-39 < 21,0 

 21,0 - 

32,9 ≥ 33,0 

40-59 < 23,0 

23,0 - 

33,9 ≥ 34,0 

≥60 < 24,0 

 24,0 - 

35,9 ≥ 36,0 

Masculino 

20-39 < 8,0  8,0 - 19,9 ≥ 20,0 

40-59 < 11,0 

11,0 - 

21,9 ≥ 22,0 

≥60 < 13,0 

 13,0 - 

24,9 ≥ 25,0 

Fonte: Adaptado do manual da balança de bioimpedância OMRON
®
 HBF 514

265
   

3.9.10. Nível de gordura visceral  

Os pontos de corte adotados foram baseados nas recomendações do fabricante da 

balança de bioimpedância OMRON
®
 HBF 514: normal (≤ 9) e alto / muito alto (≥ 10)

265
. 

3.9.11. Percentual de músculo esquelético  

Os pontos de corte adotados foram baseados nas recomendações do fabricante da 

balança de bioimpedância OMRON
®
 HBF 514 (Quadro 6)

265
. 

Quadro 6. Classificação do percentual de músculo esquelético, segundo sexo e idade. 

OMRON. 2000. 

Sexo Idade Baixo Normal  Alto / Muito alto 

Feminino 

18-39 < 24,3 

24,3 - 

30,3 ≥ 30,4 

40-59 < 24,1 

24,1 - 

30,1 ≥ 30,2 

60-80 < 23,9 

23,9 - 

29,9 ≥ 30,0 

Masculino 

18-39 < 33,3 

33,3 - 

39,3 ≥ 39,4 

40-59 < 33,1 

33,1 - 

39,1 ≥ 39,2 

60-80 < 32,9 

32,9 - 

38,9 ≥ 39,0 

Fonte: Adaptado do manual da balança de bioimpedância OMRON
®
 HBF 514

265
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3.9.12. Idade corporal  

É calculada com base nas variáveis sexo, peso, altura, índice de massa corporal, 

percentual de gordura corporal, percentual de músculo esquelético e metabolismo basal. As 

categorizações adotadas foram: idade corporal menor que a idade real; idade corporal igual a 

idade real; e idade corporal maior que a idade real.  

3.10. Avaliação da Pressão Arterial      

A pressão arterial foi avaliada por meio da Medida Casual e da Monitorização 

Ambulatorial, conforme descrito a seguir.  

3.10.1. Medida Casual da Pressão Arterial (MCPA)  

Foi realizada por três vezes, por enfermeiros previamente treinados, com aparelho 

automático validado (OMROM HEM 705CP)
266

, com intervalo de 2 minutos entre as medidas 

e seguindo os seguintes passos: no membro superior esquerdo, com o braço apoiado na altura 

do coração, não estar com a bexiga cheia, não ter ingerido bebida alcoólica, café ou fumo até 

30 minutos anteriores, na posição sentada, com as pernas descruzadas, após repouso de 5 

minutos
36

. O tamanho do manguito utilizado foi de acordo com a circunferência do braço do 

profissional, conforme o Quadro 7. 

Quadro 7. Classificação do Manguito pelo aparelho automático (OMROM HEM 705CP), 

segundo a circunferência do braço. 

Classificação Circunferência do Braço 

Adulto 23-32 

Adulto Grande 33-42 

Obeso > 42 
Fonte: manual do aparelho 

As medidas foram realizadas em ambiente calmo e privativo, no dia da entrevista. 

Os níveis pressóricos dos participantes foram classificados de acordo com as VI 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial
38

(Quadro 8) e hipertensão arterial foi definida 

por:  



Casuística e Métodos 84 

Juliano dos Santos 

 

 Valores ≥ 140/90 mmHg ou  

 Hipertensão referida ou  

 Uso de anti-hipertensivo. 

Quadro 8. Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual, segundo as VI 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. 

Classificação 

Pressão Arterial  

Sistólica (mmHg) 

Pressão Arterial  

Diastólica 

(mmHg) Ótima < 120 < 80 

Normal < 130 < 85 

Limítrofe 130 – 139 85–89 

Hipertensão estágio 1 140 – 159 90– 99 

Hipertensão estágio 2 160 – 179 100–109 

Hipertensão estágio 3 ≥ 180 ≥ 110 

Hipertensão sistólica isolada ≥ 140 < 90 

Fonte: VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial
36 

3.10.2. Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA)  

Foi realizada por 24 horas, em um dia de plantão no atendimento hospitalar, com o 

monitor Spacelabs Medical na OSI Systems Company modelo 90217/90207 validado pela 

AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) e pela BHS (British 

Hypertension Society), que utiliza o método oscilométrico para a leitura da pressão 

arterial
267,55

.  

As medidas foram realizadas a cada 20 minutos nas 24 horas, sendo considerados 

como exame válido aqueles que atingiram a porcentagem ≥ 80% de leituras satisfatórias e ≤ 2 

horas de ausência de leituras. A instalação do monitor e orientação ao profissional foi feita 

por enfermeiros treinados, o manguito utilizado foi adequado à circunferência do braço, 

colocado no braço não dominante e, posicionado 2 a 3 cm acima da fossa cubital, conforme os 

dados do Quadro 9.  
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Quadro 9. Classificação dos manguitos dos monitores de pressão Spacelabs 90207 e 90217, 

segundo a circunferência do braço. 

Classificação Circunferência do Braço (cm) 

Pediátrico 12 – 20 

Adulto pequeno 17 – 26 

Adulto padrão 24 – 32 

Adulto grande 32 –  42 

Extra grande 38 – 50 
Fonte: Recomendações do fabricante (Spacelabs Healthcare)

267 

Os valores da Medida Casual da Pressão Arterial (MCPA) realizada no dia da 

instalação da MAPA foram confrontados com aqueles observados no monitor da MAPA, na 

primeira medida, após a instalação do aparelho. Esse procedimento teve como objetivo 

comparar os dois valores, com vistas a avaliar a calibração do aparelho. Quando as diferenças 

observadas foram maiores que 0,2 mmHg para as pressões sistólica ou diastólica, o monitor 

da MAPA foi substituído. Destaca-se que os aparelhos foram calibrados por serviço 

especializado antes do início e durante a coleta de dados, para aqueles que se descalibraram 

(n=2) durante o período de obtenção dos dados.    

Ao participante, foi fornecido um diário para o registro das atividades desenvolvidas 

durante a MAPA e um número de telefone que permitia o esclarecimento de qualquer dúvida 

ou intercorrências durante a sua realização (APÊNDICE D). Os valores obtidos na MAPA 

foram classificados de acordo com a IV Diretriz Brasileira de Monitorização Ambulatorial da 

Pressão Arterial (MAPA)
269

, para o período de vígília e, de acordo com a V Diretriz Brasileira 

de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA), para o período de 24 horas e o 

período de sono
55

, conforme o Quadro 10, e são recomendados pela European Society 

Hypertension (ESH)
60

. 

 

Quadro 10. Hipertensão arterial, segundo a MAPA, de acordo com as IV Diretrizes para uso 

da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA). 

Períodos da MAPA 

Pressão Arterial 

Sistólica (mmHg) 

Pressão Arterial 

Diastólica (mmHg) 

24 horas ≥ 130 ≥ 80 

Vigília ≥135 ≥ 85 

Sono ≥ 120 ≥ 70 
Fonte: IV e V Diretriz Brasileiras de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) / O’Brien E et al, 

2013
60 
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A partir dos valores da Medida Casual da Pressão Arterial (MCPA) do dia da 

entrevista e dos valores obtidos pela MAPA, durante o período de vigília, foram avaliadas a 

ocorrência de Hipertensão do Avental Branco (hipertensão isolada de consultório - HAB), 

Hipertensão Mascarada (normotensão do avental branco - HM) e o Efeito do Avental Branco 

(EAB), conforme dados do Quadro 11.  

Quadro 11. Classificação da presença de Hipertensão do Avental Branco (HAB), Hipertensão 

Mascarada (HM) e Efeito do Avental Branco (EAB), de acordo com as pressões Casual e 

MAPA. 

Variáveis 
Pressão Arterial 

Casual MAPA 

Hipertensão do Avental Branco 

(HAB) 
≥ 140/90 

< 135/85 (média 

vigilia) 

Hipertensão Mascarada (HM) < 140/90 
≥ 135/85 (média 

vigilia) 

Efeito do Avental Branco (EAB) 

Diferença entre a medida da pressão arterial no 

consultório e a da MAPA na vigília., sem haver mudança no 

diagnóstico de normotensão ou hipertensão do consultório. 

Fonte: VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial
37 

A partir das médias pressóricas do período de vígilia e do período de sono, fornecidas 

pela MAPA, o perfil de descenso dos profissionais estudados foi avaliado como segue: 

 

O descenso foi classificado como presente, ausente ou atenuado, conforme os valores 

observados no Quadro 12.  

As variáveis da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) utilizadas 

neste estudo foram sintetizadas em impresso próprio para organização do banco de dados 

(APÊNDICE E).  

Quadro 12. Classificação do perfil de descenso, segundo os valores observados. 

Classificação Descenso da Pressão Arterial (%) 

Presente ≥ 10 e ≤ 20 

Ausente ≤ 0 

Atenuado > 0 e <10 
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3.11. PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DOS EXAMES 

LABORATORIAIS      

Os exames laboratoriais (colesterol total e frações, triglicérides, glicose, proteína c 

reativa ultrassensível, fibrinogênio, hemoglobina glicada, creatinina, cortisol plasmático) 

foram solicitados por enfermeiros treinados, a partir de senha privativa. O pedido dos exames 

foi gerado por sistema informatizado, com base na matrícula funcional do profissional, a qual 

havia sido identificada previamente. Cada profissional recebeu o pedido para a coleta dos 

exames laboratoriais nominalmente, de forma individualizada e impressa.   

Os exames foram coletados e analisados por técnicos especializados, que compunham 

as equipes dos laboratórios do Instituto Nacional de Câncer (INCA). A partir da punção da 

veia antecubital, pelo método de aspiração a vácuo, foi colhido aproximadamente 15 ml de 

sangue. O material colhido foi colocado em tubos a vácuo e encaminhados para análise, 

conforme rotina dos laboratórios. 

Todas as coletas foram realizadas no período da manhã (das 07:00 às 09:00 horas), em 

dias diferentes da instalação da MAPA e da realização da entrevista, após 12 horas de jejum. 

Os profissionais diaristas (07:00 às 16:00 ou das 08:00 às 17:00 horas) e os plantonistas do 

período diurno (07:00 às 19:00 horas) realizaram a coleta em um dia em que estavam de 

plantão, antes do início do plantão e, os profissionais do serviço noturno (19:00 às 07:00 

horas), compareceram ao hospital em um dia de folga, que não fosse pós-plantão de outro 

vínculo empregatício e que tivessem dormido em sua casa/domicílio, na noite anterior. 

No pedido dos exames, que foi impresso e entregue para cada profissional e, que 

deveria ser entregue no laboratório por ocasião da coleta, estava descrito, de forma destacada, 

as orientações e procedimentos necessários para obtenção da amostra de sangue, inclusive o 

jejum de 12 horas. Assim, os profissionais de laboratório que realizavam as coletas podiam se 

certificar da realização do jejum, por parte do profissional, antes da realização das mesmas.    
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Quadro 13. Distribuição dos exames realizados, segundo o método de dosagem e o 

procedimento realizado. 

 

 

 

 

Exame  

Método de 

Dosagem Descrição  

Procedimento 

Colesterol total Enzimático colorimétrico 

Análise quantitativa que se 

baseia na comparação da cor 

produzida por uma reação 

química, com uma cor 

padrão. 

Após a coleta o soro foi 

separado, após as amostras 

serem centrifugadas por 6 

minutos (3.200 

rotações/minuto), em até 3 

horas 

LDL-colesterol Enzimático colorimétrico Após a coleta o soro foi 

separado, após as amostras 

serem centrifugadas por 6 

minutos (3.200 

rotações/minuto), em até 6 

horas e a análise realizada. 

Quando os triglicérides eram 

≤400mg/dL, utilizou-se à     

Equação de Friedwald: 

LDL= colesterol total-

(HDL+VLDL) para o cálculo 

do LDL-c.  

HDL-colesterol Enzimático colorimétrico 

Glicose Enzimático colorimétrico Após a coleta o soro foi 

separado, após as amostras 

serem centrifugadas por 6 

minutos (3.200 

rotações/minuto), em até 3 

horas.  

Triglicerídeos Enzimático colorimétrico 

Creatinina 

Jaffé Modificado 

(colorimétrico) 

Hemoglobina glicada 

 

 

Imunoturbidimetria 

 

 

Mede o quanto uma 

soluçãoantígeno-anticorpo 

absorve determinada luz e o 

quanto da luz ela deixa 

passar. 

 

 

 

A amostra foi colhida em 

tubo individual e refrigerada, 

entre 4ºC-8°C, até a 

realização da análise do 

material   

Proteína C reativa 

Ultrassensível 

 

Após a coleta o soro foi 

separado, após as amostras 

serem centrifugadas por 6 

minutos (3.200 

rotações/minuto), em até 3 

horas 

Fibrinogênio Cronométrico informatizado 

Avalia o tempo para a 

polimerização do 

fibrinogênio, o qual é 

convertido em concentração 

desse marcador por meio de 

tabela específica 

 

Após a coleta o plasma foi 

separado em até 3 horas e 

análise realizada 

Cortisol plasmático 

 

Eletroquimioluminescencia 

 

Utiliza a emissão de luz 

através da aplicação de 

potenciais de oxidação ou 

redução a um eletrodo 

imerso em soluções que 

emitem radiaçã (emissão 

quimioluminescente medida 

por fotomultiplicador).  

 

 

Após a coleta o plasma foi 

separado em até 3 horas e 

análise realizada 
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Os exames foram analisados por sistema automatizado (Cobas c 311 - 

Roche/HITACHI
® 

e Sysmex XE-5000
™

) e todos os reagentes utilizados eram do mesmo 

fornecedor. O método de análise de cada exame laboratorial e a descrição dos mesmos estão 

sintetizados no Quadro 13. 

Os resultados dos exames foram disponibilizados em sistema informatizado, na 

intranet da instituição, podendo ser acessado em qualquer hospital do complexo institucional 

ou em qualquer computador externo, tanto pelo pesquisador, quanto pelo profissional, 

mediante senha privativa e individual. Os resultados dos exames também foram impressos em 

duas vias, sendo uma disponibilizada ao participante e outra retida pelo pesquisador para 

organização do banco de dados (APÊNDICE C).  

Todos os participantes incluídos neste estudo realizaram a coleta dos exames 

laboratoriais, sendo que em 6 casos foi necessária uma segunda coleta e em 02 casos, uma 

terceira coleta, devido a hemólise das amostras. 

Os valores dos exames que compõem o perfil lipídico (colesterol total e frações e 

triglicérides) foi categorizado, segundo os critérios estabelecidos pela V Diretriz Brasileira de 

Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose
150

, conforme o Quadro 14. 

Os níveis de glicose e hemoglobina glicada foram categorizados segundo as Diretrizes 

da Sociedade Brasileira de Diabetes 2014-2015
270

, conforme o Quadro 15. 

Considerando que os valores de referência variam em função do método e do reagente 

utilizado, os níveis de creatinina sérica foram categorizados segundo os valores fornecidos 

pelos laboratórios que analisaram as amostras de sanguíneas, conforme o Quadro 16.  

Os níveis de proteína c reativa ultrassensível foram classificados, segundo a V Diretriz 

Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose
150

 e o estudo JUPTER
144

, conforme 

Quadro 16.  

O fibrinogênio e o cortisol foram classificados segundo os valores fornecidos pelos 

laboratórios que analisaram as amostras de sanguíneas, conforme Quadro 17.    
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Quadro 14. Classificação dos exames integrantes do perfil lipídico, segundo os valores e 

categoria de classificação.  

Perfil lipídico Valores (mg/dL) Categoria 

Colesterol Total (CT)     

  < 200 Desejável 

  200-239  Limítrofe 

  ≥ 240  Alto 

 LDL-colesterol (LDL-c)     

  < 100  Ótimo 

  100-129  Desejável 

  130-159 Limítrofe 

  ≥160  Alto/Muito Alto 

HDL-colesterol (HDL-c)     

  > 60  Desejável 

  40-60  Limítrofe 

  < 40  Baixo 

Triglicérides (TG)     

  < 150  Desejável 

  150-200  Limítrofe 

  >200  Alto/Muito Alto 

Fonte: V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose
150 

Quadro 15. Valores de glicose plasmática para o diagnóstico de Diabetes mellitus e seus 

estágios pré-clínicos e, hemoglobina glicada, segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de 

Diabetes 2014-2015. 

Glicose Jejum 

Duas horas após 75 g de 

glicose 

C

asual 

Glicemia normal < 100 < 140 - 

Tolerância à glicose diminuída  > 100 

e < 126 
≥ 140 e < 200 - 

Diabetes mellitus ≥ 126 ≥ 200 

≥ 

200 

Hemoglobina glicada (HbA1c)    

Normal  < 5,7 % 

Alto risco para diabetes  5,7 %- 6,4% 

Diabetes  ≥ 6,5%) 

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2014-2015
270 

Quadro 16. Categorização dos valores de creatinina sérica e proteína c reativa ultrassensível. 

Creatinina Sérica
1
  Valores (mg/dL 

Normal 0,3 a 1,3 

Elevada  > 1,3 

Proteína c Reativa Ultrassensível
2  

Normal < 0,2 

Alterada ≥ 0,2 

Fonte: Valores de referência fornecidos pelo laboratório de análise
1
 / V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e 

Prevenção da Aterosclerose - estudo JUPTER
2 
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Quadro 17. Categorização dos valores de fibrinogênio e cortisol plasmático. 

  Categoria Valores (mg/dL) 

Fibrinogênio 
Normal  150- 400 

Elevado  > 400 

 
Categoria Valores (ug/dL) 

Cortisol plasmático 

Normal 6,2-19,4 

Elevado  > 19,4 

Diminuido  < 6,2 

Fonte: Valores de referência fornecidos pelo laboratório de análise 

3.12. RISCO CARDIOVASCULAR E CARGA ALOSTÁTICA 

A obtenção das variáveis anteriormente descritas, bem como os resultados dos exames 

laboratoriais, permitiu avaliar o perfil de risco cardiovascular e o perfil de carga alostática dos 

profissionais estudados. 

3.12.1. Risco Cardiovascular      

O Risco Cardiovascular foi avaliado pelo Escore de Risco Global (ERG)
114

 e pelo 

Risco pelo Tempo de Vida (RTV)
271-273

. 

A partir de critérios clínicos simples, como antecedentes pessoais e/ou antecedentes 

familiares para doenças cardiovasculares, sexo, idade, HDL-colesterol, colesterol total, 

tratamento anti-hipertensivo, pressão arterial, tabagismo, presença ou não de diabetes 

mellitus, Proteína-c reativa de alta sensibilidade, síndrome metabólica segundo os critérios da 

International Diabetes Federation (IDF) e creatinina sérica, o Escore de Risco Global (ERG),  

permite estimar o risco de um adulto desenvolver Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 

Acidente Vascular Encefálico (AVE), insuficiência vascular periférica e insuficiência 

cardíaca em 10 anos
112

 (ANEXO 8).  

O Risco pelo Tempo de Vida (RTV), a partir dos critérios clínicos colesterol total, 

pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, tratamento anti-hipertensivo, tabagismo e 

presença ou não de diabetes mellitus, avalia a probabilidade de um indivíduo com 45 anos ou 

mais, apresentar um evento isquêmico:  
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Doença Arterial Coronariana (DAC) fatal, Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) não 

fatal, Acidente Vascular Encefálico (AVE) fatal ou não fatal, morte por doença 

cardiovascular, bem como a probabilidade total de desenvolver eventos relacionados à doença 

cardiovascular aterosclerótica (ANEXO 9)
271-273

. 

Tanto o Escore de Risco Global (ERG), quanto o Risco pelo Tempo de Vida (RTV) 

são recomendados pela I Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular, para estratificação 

de risco
111

. 

A estratificação de risco cardiovascular pelo Escore de Risco Global (ERG) seguiu as 

recomendações preconizadas e foi realizada em 4 fases
111

, conforme Figura 3. 

Fase 1: Presença de doença aterosclerótica significativa ou de seus equivalentes – 

Consiste na identificação de manifestações clínicas da doença aterosclerótica ou de seus 

equivalentes: 

 

Figura 3. Descrição das fases da estratificação de riso cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diabetes melito tipos 1 ou 2 (auto relato ou uso de hipoglicemiante/insulina ou 

glicose plasmática ≥ 126 mg/dl); 

 Doença renal crônica significativa (ritmo de filtração glomerular pela fórmula 

MDRD < 60 ml/min/1,72 m
2
); 
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 Doença aterosclerótica arterial coronária, cerebrovascular ou obstrutiva 

periférica, com manifestações clínicas (eventos cardiovasculares), e ainda na 

forma subclínica documentada por metodologia diagnóstica (histórico de Acidente 

Vascular Encefálico (AVE) ou Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) ou Angina 

Pectoris) 

 Procedimentos de revascularização arterial (auto relato – não houve casos na 

amostra estudada)    

Os indivíduos que preencheram pelo menos um desses critérios, não seguiram para 

outras fases de estratificação, pois foram considerados automaticamente de ALTO RISCO.   

Fase 2: Escore de risco – Consiste na estratificação dos indivíduos que não se 

enquadraram nas condições de auto risco, por meio do Escore de Risco Global (ERG)
112

 

(Anexo 4) 

Fase 3: Fatores agravantes – Consiste na reclassificação dos indivíduos com risco 

intermediário, na Fase 2, a partir dos seguintes critérios:  

História Familiar de doença arterial coronariana prematura - parente de primeiro grau 

masculino < 55 anos ou feminino < 65 anos; 

Critérios de síndrome metabólica de acordo com a International Diabetes Federation 

(Quadro 18). 

Quadro 18. Critérios para Síndrome Metabólica, segundo a International Diabetes Federation 

(IDF). 

Critérios para diagnóstico de síndrome metabólica – IDF
*
 

Circunferência da Cintura 
 > 94 cm em homens europeus, > 90 cm em homens asiáticos e > 

80 cm em mulheres 

Glicose plasmática ≥ 100 mg/dL ou diagnóstico prévio de diabetes 

Triglicerídeos ≥ 150 mg/dL ou tratamento para dislipidemia 

HDL-colesterol 
< 40 mg/dL em homens ou < 50 mg/dL em 

mulheres ou tratamento para dislipidemia 

Pressão Arterial 
Pressão sistólica ≥ 130 mmHg ou diastólica ≥ 85 mmHg ou 

tratamento para hipertensão arterial 

* circunferência da cintura + dois ou mais critérios alterados 

 

 Microalbuminúria (30-300 mg/min) ou macroalbuminúria (>300 mg/min) 

 Hipertrofia Ventricular Esquerda 

 Proteína-C reativa de alta sensibilidade > 0,2 mg/dl 

 Evidência de doença aterosclerótica subclínica 

 Estenose/espessamento de carótida (EMI) > 1mm 

 Escore de cálcio coronário > 100 ou > percentil 75 para idade ou sexo 
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 Índice tornozelo braquial (ITB) < 0,9 

Considerando a logística da coleta de dados, os custos relacionados e o viés de 

memória relacionados a auto relato dos familiares com doença arterial coronariana prematura, 

neste estudo, os fatores agravantes avaliados foram a presença de síndrome metabólica e os 

níveis de proteína c reativa de alta sensibilidade. 

Quando presente pelo menos um fator agravante, os indivíduos estratificados com 

risco intermediário, são reclassificados para a condição de alto risco. 

Fase 4: Estratificação do risco pelo tempo de vida – Consiste na reestratificação 

pelo Tempo de Vida, dos indivíduos com 45 anos ou mais, que foram estratificados com 

riscos baixo e intermediário pelo Escore de Risco Global (ERG) (ANEXO 9). 

3.12.2. Carga Alostática      

A Carga Alostática foi avaliada pelo Índice de Carga Alostática (ICA)
3,4

. O Índice de 

Carga Alostática (ICA) consiste na análise do conjunto de mediadores biológicos primários e 

secundários do sistema alostático, liberados em situações de estresse crônico.  

Neste estudo, alguns destes mediadores de carga alostática foram utilizados para 

avaliar indiretamente o funcionamento dos sistemas cardiovascular, imunológico, metabólico 

e neuroendócrino
3,4 

(Quadro 19).  

Quadro 19. Biomarcadores utilizados para obtenção do Índice de Carga Alostática (ICA). 

Biomarcadores da Carga Alostática 

Marcadores cardiovasculares  

Pressão arterial sistólica casual 

Pressão arterial diastólica casual 

Razão cintura/quadril 

Marcadores imunológicos 
Proteína C-reativa ultrassensível 

Fibrinogênio 

Marcadores metabólicos 

Colesterol total 

HDL-colesterol  

Triglicérides 

Hemoglobina glicada (%) 

Creatinina  

Marcador neuroendócrino Cortisol plasmático 

 

A coleta de sangue para obtenção dos marcadores laboratoriais foram realizadas entre 

07:00 e 09:00 da manhã, após folga de atividades profissionais, na noite anterior a coleta. 
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Considerando os valores laboratoriais de referência, os indivíduos cujos valores dos 

mediadores descritos estiverem acima do percentil 75 (ou abaixo do percentil 25 para o 

colesterol HDL) obtido pela amostra estudada ganha um ponto no ICA (conforme apresentado 

no Quadro 19 e Apêndice F), sinalizando desgaste do sistema alostático. Considerando a 

análise de 10 marcadores, neste estudo, o ICA, variou de 0 (nenhum marcador com alteração 

subclínica) a 10 pontos (todos os marcadores alterados considerando os percentis 75 e 25).  

O ponto de corte utilizado para classificação dos profissionais com carga alostática 

elevada foi a a mediana do ICA, obtida na amostra estudada. Assim, os profissionais foram 

classificados como “carga alostática baixa” (ICA<4) e “carga alostática elevada” (ICA≥4). 

O risco para desenvolvimento de doenças relacionadas ao estresse aumenta quanto 

maior for a pontuação obtida
3,4

. 

Para compor o ICA foi utilizada a média das últimas duas medidas da pressão arterial 

casual. O percentil 75 e 25 do ICA para cada biomarcador foi calculado, conforme o exemplo 

apresentado no Quadro 20. 

Quadro 20. Exemplo do procedimento para o estabelecimento dos pontos de corte para os 

biomarcadores do Índice de Carga Alostática (ICA). 

  Cálculo dos pontos de corte dos biomarcadores do ICA 

    Fibrinogênio 

  Valor de referência 

150 a 400 

mg/dL Observação 

1º

Passo            

 

Realizar a conversão dos valores para 

o Sistema Internacional (SI) de 

Medidas, a partir de fator (f) 

padronizado. 

150*0,01(f) 

e 400*0,01(f) = 

1,5 a 4,0 

A conversão é realizada 

multiplicando o valor de referência 

por fator padronizado. 

2º

Passo 

Subtrai-se o limite inferior do seu 

respectivo limite superior 
4,0-1,5=2,5 

  

3º

Passo 

Determina-se o quartil dividindo a 

diferença obtida por quatro  
2,5/4=0,625 

  

4º

Passo 

Subtrai-se o quartil do limite superior 

do valor de referência ou  

4,0-

0,625=3,375 
Percentil 75% 

4º

Passo 

Soma-se o quartil ao limite inferior do 

valor de referência  

1,5+0,625=

2,125 

 

Percentil 25% - Valores 

baixos representam risco (HDL-

colesterol) 

  
Ponto de corte ≥ 3,375 

Ganha um ponto no ICA /    

Valores abaixo não pontuam 

  

Os valores de referência, fator de conversão, determinação dos quartis e pontos de 

corte para todos os biomarcadores que compuseram o Índice de Carga Alostática (ICA) estão 

detalhados em quadro anexo (APÊNDICE F).  
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3.13. ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados obtidos foram inseridos em planilha do Microsoft Excel
® 

e conferidos por 

dupla entrada. Em seguida, foram realizadas a análise dos dados em 3 etapas para cada um 

dos seis desfechos em estudo: análise descritiva, análise univariada e análise multivariada, 

utilizando o programa SPSS versão 20 e o programa R versão 2.7.1, e o nível de significância 

utilizado foi de 5%.  Destaca-se que os seis desfechos avaliados nesse estudo são dicotômicos 

a saber: Risco Cardiovascular (Normal/Intermediário ou Alto); Carga Alostática 

(Baixa/Elevada), Pressão Arterial Casual (Hipertenso/Normotenso), MAPA de 24 horas 

(Normal/Alterada); MAPA de vigília (Normal/Alterada) e MAPA do sono (Normal/Alterada).   

As variáveis independentes foram constituídas pelas variáveis sociodemográficas, 

profissionais e relacionadas ao trabalho, antecedentes pessoais e familiares, condições de 

saúde, hábitos e estilos de vida, variáveis antropométricas e de composição corporal, exames 

laboratoriais, variáveis biopsicoemocionais, pressão arterial casual e monitorização 

ambulatorial da pressão arterial.   

Na análise descritiva, as variáveis qualitativas nominais ou ordinais foram descritas 

em números absolutos (n) e percentuais (%) e as variáveis quantitativas foram descritas por 

meio de suas respectivas médias e desvios-padrão. 

A etapa seguinte envolveu a análise univariada, para verificar a existência de relação 

entre cada variável de exposição e cada variável-resposta em estudo (Risco Cardiovascular, 

Carga Alostática, Pressão Arterial Casual, MAPA de 24 horas, MAPA de vigília e MAPA do 

sono). A relação entre as variáveis independentes classificatórias e as variáveis resposta foi 

realizada por meio por meio do teste Qui-quadrado de Pearson ou Razão de verossimilhança 

ou teste exato de Fischer. Enquanto que, a análise das relações entre as variáveis 

independentes contínuas e as variáveis resposta foram testadas por meio do teste t Student ou 

teste U Mann-Whitney, a depender da presença de normalidade das variáveis em análise. 

Na etapa seguinte com vistas a avaliar associação entre as variáveis independentes e as 

variáveis resposta, realizaram-se análises multivariadas. Nestas análises utilizou-se o modelo 

de regresão de Poisson com variância robusta, por meio da biblioteca lmtest e sandwich do 

programa R versão 2.7.1.  

A regressão de Poisson com variância robusta é o modelo de regressão mais adequado 

para analisar dados provenientes de estudos transversais com desfechos binários, nos quais a 

prevalência do desfecho em estudo é alta.  
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O modelo de regressão logística que é amplamente utilizado em estudos transversais 

não produz razão de prevalência, mas odds ratio (OR) que é comumente interpretado como 

razão de prevalência. No entanto, a odds ratio não se aproxima muito bem da razão de 

prevalência quando o risco inicial é alto (prevalência do desfecho alta) e, nesses casos 

interpretar a (OR) como razão de prevalências é inadequado, havendo superestimação da 

medida de associação. Nessas situações a literatura recomenda a utilização de modelos de 

regressão alternativos (regressão de Cox, Log-Binomial, Poisson com variância robusta), os 

quais estimam razões de prevalência que são semelhantes às obtidas pelo método de Mantel-

Haenszel
274-276

.  

As variáveis independentes que foram incluídas nos modelos multivariados foram 

aquelas que apresentaram valor de p≤0,05 nas análises univariadas para os seis desfechos em 

estudo (Quadro 21).  

Quadro 21. Descrição do quantitativo de variáveis relacionadas aos modelos realizados. 

Modelos Estatísticos  

Variáveis dependente 

Variáveis 

independentes                               

(p≤0,05 na análise bivariada) 

Variáveis que 

permaneceram no Modelo 

Final* 

Risco Cardiovascular 83 6 

Carga Alostática 9 4 

Medida Casual da Pressão Arterial 26 4 

Monitorização Ambulatorial da 

Pressão Arterial (MAPA)     

24 horas 28 3 

Vigília 19 3 

Sono 29 7 

*Regressão de Poisson com variância robusta 

 

A análise multivariada além de avaliar a associação entre a variável resposta e as 

variáveis independentes tem a finalidade de realizar o ajuste de variáveis potencialmente 

confundidoras, sendo assim, foi realizada a técnica de regressão de Poisson com variância 

robusta multivariada passo a passo, com a inclusão no modelo final das variáveis 

significativamente associadas na análise univariada. Após a inclusão simultânea de todos os 

efeitos principais, foram testadas as interações plausíveis.  

A seleção do modelo final levou em consideração a análise dos resíduos por 

observação gráfica, e significância clínica e epidemiológica. Foram considerados 

significativos valores de p ≤ 0,05. Salienta-se que esses procedimentos foram realizados para 

cada uma das variáveis resposta em estudo, o que gerou 6 modelos finais. 
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4. RESULTADOS 

Os resultados estão apresentados de acordo com os objetivos propostos.  

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

4.1.1. Características sociodemográficas 

Tabela 1. Características sociodemográficas de profissionais de enfermagem que atuam em 

oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Características Sóciodemográficas 

 Sexo n % 

Feminino 191 82,7 

Masculino 40 17,3 

Idade (em anos): Média (DP) 39,6 (8,3) 

20-29 25 10,8 

30-39 99 42,9 

40-49  70 30,3 

≥ 50 37 16,0 

Etnia 

  Branca 105 45,5 

Negra 59 25,5 

Mestiça 18 7,8 

Mulata 32 13,9 

Amarela 17 7,4 

Branca 105 45,5 

Não branca 126 54,5 

Situação marital   

Casado 125 54,1 

Solteiro 78 33,8 

Divorciado/Separado 20 8,7 

Amasiado 5 2,2 

União consensual 2 0,9 

Viúvo 1 0,4 

Com companheiro (a) 163 70,6 

Sem companheiro (a) 68 29,4 

Número de filhos: Média (DP)  1,12 (1,15) 

0 82 35,5 

1 73 31,6 

2 54 23,4 

≥ 3 22 9,5 

Renda mensal (n=230)   

Individual (R$): Média (DP) 5.948,39 (2.599,76) 

Percapta (R$): Média (DP) 3.243,45 (1.896,69) 

Familiar (R$): Média (DP)  9.045,00 (4.416,17) 

1.500,00 a 3.152,00 10 4,3 

3.152,01 a 7.880,00 93 40,4 

7.880,01 a 15.760,00 104 45,2 

> 15.760,00 23 10,0 

Tipo de Moradia   

Casa Própria 183 79,2 

Alugada/Cedida 48 20,8 
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Os dados da Tabela 1 apresentam a caracterização dos profissionais quanto às 

variáveis sociodemográficas (sexo, idade, Raça/cor da pele, estado civil, número de filhos, 

renda mensal e tipo de moradia).  

A maioria dos profissionais (82,7%) era do sexo feminino, tinha entre 30 e 49 anos de 

idade (73,2%), não branco (54,5%), casados (54,1%), vivia com companheiro (70,6%) e tinha 

um ou dois filhos (55,0%). A renda percapita média foi de 3.243,00 reais, a renda individual 

mais elevada (média de 5.948,00 reais) e a renda familiar também maior (média de 9.045,00 

reais), estando concentrada (51,7%) na faixa de 3.152,00 a 15.760,00 reais e possuir casa 

própria (80,0%).   

4.1.2. Características profissionais e relacionadas ao trabalho 

Tabela 2. Características profissionais e relacionadas ao trabalho dos profissionais de 

enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

(continua) 

 

 

 

 

Características profissionais e relacionadas ao trabalho 

Categoria profissional n % 

Técnicos/auxiliares de enfermagem 147 63,6 

Enfermeiros 84 36,4 

Área de atuação n % 

Oncologia Cirúrgica 84 36,4 

Oncologia Clínica 70 30,3 

Oncologia clínica e cirúrgica 27 11,7 

Centro de terapia intensiva  50 21,6 

Tempo de formado (em anos): Média (DP)   

5-9   

10-14    

15-24   

≥25   

Tipo de vínculo*   

Estatutário   

CLT   

Tipo de Cargo   

Assistencial   

Gerencial   

Maior formação concluída   

Nível Técnico   

Graduação   

Residência/Especialização   

Mestrado   
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(conintuação) 

*Estatutário: concurso público (Estabilidade) / CLT: Regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho   

 (conclusão) 

Características profissionais e relacionadas ao trabalho 

 n % 

Número de vínculos empregatícios   

1 130 56,3 

2 92 39,8 

3 9 3,9 

Horas de trabalho semanal: Média (DP) 51,9 (15,0) 

Tempo de trabalho institucional (em anos): Média (DP) 8,6 (7,5) 

Escala de trabalho   

Plantonista diurno 123 53,2 

Plantonista noturno 90 39,0 

Diarista 18 7,8 

Trabalho em turnos 138 59,7 

Sofreu acidente durante o trabalho hospitalar 117 50,6 

Tipo de Acidente    

Perfuro-cortantes 97 82,9 

Quedas 20 17,1 

Rompimento de tendão/Trauma/Torsão 10 8,5 

Biológico 6 5,1 

Acidente com elevador  2 1,7 

Sofreu agressão física ou verbal durante o trabalho hospitalar 142 61,5 

Quem foi o agressor    

Profissionais 56 26,2 

Pacientes 77 36,0 

Acompanhantes 84 39,3 

Trabalha cansado(a)   

Frequentemente 88 38,1 

Algumas vezes 125 54,1 

Raramente 18 7,8 

Termina o plantão se sentindo psicologicamente cansado(a)   

Frequentemente 130 56,3 

Algumas vezes 71 30,7 

Raramente/Nunca 30 13,0 

A concentração diminui durante o plantão   

Frequentemente 29 12,6 

Algumas vezes 115 49,8 

Raramente/Nunca 87 37,7 

Ocorrências que causam apreensão/nervosismo relacionadas à assistência   201 87,0 

Parada Cardiorrespiratória  77 33,3 

Queda de pacientes 41 17,7 

Insuficiência respiratória 25 10,8 

Óbito 21 9,1 

Sangramento/Hemorragia 17 7,4 

Queda do nível de consciência 7 3,0 

Assistência a pacientes em cuidados paliativos 6 2,6 

Convulsão 2 0,9 

Assistência a pacientes com problemas psiquiátricos 2 0,9 

Outros (reação transfusional, paciente com dor e coleta de sangue) 3 1,3 

Ocorrências que causam apreensão/nervosismo relacionadas a administração/gerenciamento 30 23,0 

Novas admissões 15 6,5 

Relação interpessoal com a equipe de profissionais 4 1,7 

Escala de serviço/ausência de profissionais 3 1,3 

Omissão de profissionais 3 1,3 

Cobrança da chefia 2 0,9 

Instabilidade organizacional 2 0,9 

Outros (exame externo) 1 0,4 
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Os dados da Tabela 2 apresentam as características profissionais e relacionadas ao 

trabalho (categoria profissional, área de atuação, tempo de formado, tipo de vínculo 

empregatício, maior formação concluída, número de vínculos empregatícios, horas de 

trabalho por semana, e turno de trabalho).  

Participaram do estudo 231 profissionais de enfermagem, sendo 147 (63,6%) 

técnicos/auxiliares de enfermagem e 84 (36,4%) enfermeiros, dos quais, aproximadamente 

40,0% atuavam na área de oncologia cirúrgica e um terço na área de oncologia clínica. Os 

profissionais tinham em média 16 anos de formados, sendo que aproximadamente um terço se 

concentrou na faixa de 15 a 24 anos de formação. A maioria (80,0%) dos profissionais era 

estatutário, quase a totalidade (97,4%) atuavam na área assistencial, aproximadamente 40,0% 

tinham residência ou especialização e 33,8% tinham o nível técnico como maior formação 

concluída. Apesar da maioria (56,3%) referir apenas um vínculo empregatício, os demais 

tinham dois ou três vínculos empregatícios. 

Os profissionais trabalhavam em média 51,9 horas semanais, há aproximadamente 

nove anos na instituição, a maioria (53,2%) era plantonista diurno e pouco mais (59,7%) 

trabalhavam em turnos. 

Cerca da metade dos profissionais estudados (50,2%) relatam ter sofrido acidente 

durante o trabalho hospitalar, sendo os acidentes com perfuro-cortantes (83,6%) e as quedas 

(17,2%), os mais frequentes. Em relação à agressão física ou verbal, 61,5% dos profissionais  

relataram ter sofrido esse tipo de violência, sendo a mesma realizada por acompanhantes 

(59,2%) e pelos pacientes (54,2%).  

Os profissionais frequentemente trabalhavam cansados (38,1%), terminavam o plantão 

psicologicamente cansados (56,3%) e algumas vezes (49,8%) com a concentração diminuída 

durante o plantão. As ocorrências relacionadas à maior apreensão ou nervosismo foram em 

sua maioria (87,0%) relacionadas à assistência, como a parada cardiorrespiratória (33,3%), a 

queda de pacientes (17,7%), a insuficiência respiratória (10,8%) e (9,1%) a ocorrência de 

óbito. 

Entre as ocorrências relacionadas à administração/gerenciamento, destacaram-se as 

novas admissões de pacientes, que foi referida por 6,5% dos profissionais (Tabela 2).   
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4.1.3. Antecedentes pessoais e condições de saúde  

Os dados da Tabela 3 mostram os antecedentes pessoais e de saúde para fatores de 

risco cardiovascular e outros problemas de saúde.  

Tabela 3. Antecedentes pessoais dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. 

Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Antecedentes pessoais n % 

Dor Lombar 187 81,0 

Dor em Membros Inferiores  178 77,1 

Varizes 147 63,6 

Problemas Gástricos 113 48,9 

Dor em Membros Superiores 84 36,4 

Infecção Urinária  72 31,2 

Dislipidemia 65 28,1 

Hipertensão Arterial 59 25,5 

Problemas/Alterações Renais 48 20,8 

Angina Pectoris 18 7,8 

Diabetes Mellitus 15 6,5 

Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 2 0,9 

Acidente Vascular Encefálico (AVE) 1 0,4 

Outros Sintomas/Doenças* 79 34,2 

Hipotiroidismo 10 12,7 

Rinite/Sinusite 10 12,7 

Enxaqueca/Cefaléia 9 11,4 

Hérnia de Disco 8 10,1 

Dor 8 10,1 

Alterações Hepáticas 4 5,1 

Resistência a Insulina 4 5,1 

Tuberculose 3 3,8 

Esofagite/Gastrite 3 3,8 

Alergia 3 3,8 

Tendinite 3 3,8 

Síndrome do Túnel do Carpo 3 3,8 

Otite 3 3,8 

Asma 3 3,8 

Cistite 3 3,8 

Ovário Policístico 2 2,5 

Furúnculos 2 2,5 

Labirintite 2 2,5 

Gota 2 2,5 

Outros** 12 15,2 

*Respostas não mutuamente exclusivas / **arritmia, pneumonia, fascite plantar, ansiedade/depressão,     

hipotensão, câncer papilífero, cerotocomia, sopro cardíaco, anemia, problemas articulares, vitiligo e bronquite      

 

Dor lombar foi a morbidade/sintoma com maior prevalência (81,0%), seguida de dor 

em membros inferiores (77,1%), varizes (63,6%), problemas gástricos (48,9%), dor em 

membros superiores (36,4%), infecção urinária (31,2%) e (20,8%) problemas renais. A 

prevalência de hipertensão auto-referida foi de 25,5%, um pouco mais para a dislipidemia 

(28,1%) e em menor frequência o diabetes mellitus (6,5%) e angina pectoris (7,8%). 
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Entre os profissionais que referiram outras doenças ou sintomas (34,2%), as 

morbidades/sintomas mais frequentes foram hipotiroidismo (12,7%), rinite/sinusite (12,7%), 

enxaqueca/cefaléia (11,4%), dor e hérnia de disco, que representaram 10,1% dos casos, cada 

uma. 

Os dados da Tabela 4 mostram a caracterização dos profissionais em relação a 

antecedentes pessoais, tratamento medicamentoso, níveis pressóricos, controle da pressão 

arterial e o hábito e o local de verificar regularmente a pressão arterial. 

Tabela 4. Caracterização dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia, em 

relação a doença e tratamento da hipertensão arterial. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

 

 

 

Hipertensão Arterial n % 

Referida 59 25,5 

Classificação da Pressão arterial (Medida Casual)   

Ótima:<120 mmHg / <80 mmHg 104 45,0 

Normal: < 130 mmHg/< 85 mmHg 44 19,0 

Limítrofe: 130-139 mmHg/ 85-89 mmHg 53 22,9 

Hipertensão estágio 1: 140-159 mmHg/ 90-99 mmHg 23 10,0 

Hipertensão estágio 2: 160-179 mmHg/ 100-109 mmHg 6 2,6 

Hipertensão estágio 3: ≥ 180 mmHg/ ≥ 110 mmHg 1 0,4 

Hipertensão sistólica isolada: ≥ 140 mmHg/≤ 90 mmHg 8 3,5 

Pressão arterial casual: ≥140/90 mmHg 30 13,0 

Hipertensão arterial identificada 81 35,1 

Tratamento medicamentoso (n=59) 

  Sim 43 72,9 

Não 16 27,1 

Pressão arterial controlada 34 79,1 

Anti-hipertensivos 

  Bloqueadores do receptor AT1 (BRAs) 20 27,8 

Inibidores adrenérgicos 15 20,8 

Diuréticos 13 18,1 

Bloqueadores dos canais de cálcio 11 15,3 

Inibidores da enzima conversora de angiotensina 10 13,9 

Associações 2 2,8 

Vasodilatador direto 1 1,4 

Verifica a pressão arterial regularmente 85 36,8 

Frequência de verificação da pressão arterial 

  Diariamente  8 9,4 

Semanalmente (a cada 7 dias) 33 38,8 

A cada 15 dias 13 15,3 

Mensalmente (1 vez ao mês) 22 25,9 

Semestralmente (a cada 6 meses) 7 8,2 

Anualmente (uma vez ao ano) 2 2,4 

Local de verificação da pressão arterial 

  Casa 43 49,4 

Posto de saúde/Ambulatório 39 44,8 

Serviço particular 5 5,7 
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Aproximadamente um quarto dos profissionais referiu hipertensão arterial, a maioria 

apresentava níveis tensionais considerados ótimos ou normais (64,0%), 13,0% apresentou 

níveis pressóricos compatíveis com hipertensão arterial (≥140/90 mmHg) e 3,5% com 

hipertensão sistólica isolada. A prevalência de hipertensão identificada (35,1%) foi maior do 

que a prevalência de hipertensão referida (25,5%), entre os profissionais com antecedentes 

para a pressão arterial, 72,9% faziam uso de anti-hipertensivos e entre aqueles que faziam uso 

de medicamento para a pressão arterial, 79,1% estavam controlados. 

Entre os anti-hipertensivos referidos, destacaram-se (27,8%) os bloqueadores do 

receptor AT1 da angiotensina II (BRAs) e os inibidores adrenérgicos (20,8%).   

Pouco mais de um terço dos profissionais (36,8%) referiu verificar a pressão 

regularmente, destacando-se a frequência semanal (38,8%) e mensal (25,9%). A maior parte 

dos profissionais referiu verificar a pressão em casa (49,4%) e um pouco menos (44,8%) no 

posto de saúde ou ambulatório (Tabela 4).  
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Os dados da Tabela 5 mostram os antecedentes pessoais e práticas relacionadas ao 

diabetes mellitus e a dislipidemia. 

Tabela 5. Caracterização dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia, em 

relação a antecedentes para diabetes mellitus e dislipidemia. Rio de Janeiro – RJ, 2015.  

*Respostas não mutuamente exclusivas 

A prevalência referida de diabetes foi de 6,5%, sendo que destes, 27,1% não faziam 

tratamento medicamentoso e apenas 27,7% verificavam a glicemia capilar regularmente. A 

frequência de verificação anual (28,1%) foi um pouco maior que a mensal (26,6%), seguida 

pela frequência semestral (21,9%), em serviço particular (47,7%) ou (44,6%) posto de 

saúde/ambulatório. Os antidiabéticos mais utilizados foram as biguanidas (50,0%) e (28,6%) 

sulfoniluréias.  

Aproximadamente 28,0% dos profissionais referiram dislipidemia, sendo que apesar 

da grande maioria (78,5%) não fazer tratamento medicamentoso, 51,9% verificavam o perfil 

lipídico com regularidade anual (67,5%), em serviço particular (81,1%). Entre os profissionais 

que faziam tratamento medicamentoso para a dislipidemia, todos utilizavam estatinas (Tabela 

5).  

 

Variáveis Diabetes Mellitus Dislipidemia 

Antecedente pessoal n % n % 

Sim 15 6,5 65 28,1 

Não 216 93,5 166 71,9 

Tratamento medicamentoso 

    Sim 11 73,3 14 21,5 

Não 4 26,7 51 78,5 

Agentes antidiabéticos 

    Biguanidas 7 50,0 - - 

Sulfoniluréias 4 28,6 - - 

Inibidores da DPP-IV Gliptinas  2 14,3 - - 

Associações 1 7,1 - - 

Hipolipemiantes 

    Estatinas - - 14 100,0 

Verifica regularmente o marcador/parâmetro biológico     

Sim 64 27,7 120 51,9 

Não 167 72,3 111 48,1 

Frequência de verificação 

    Diariamente  2 3,1 0 0,0 

Semanalmente (a cada 7 dias) 9 14,1 3 2,5 

A cada 15 dias 4 6,3 0 0,0 

Mensalmente (1 vez ao mês) 17 26,6 5 4,2 

Semestralmente (a cada 6 meses) 14 21,9 31 25,8 

Anualmente (uma vez ao ano) 18 28,1 81 67,5 

Local de verificação* 

    Casa 5 7,7 0 0,0 

Posto de saúde/Ambulatório 29 44,6 23 18,9 

Serviço particular 31 47,7 99 81,1 
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Os dados da Tabela 6 mostram a caracterização dos profissionais em relação às 

condições de saúde, morbidades tratadas e utilização de medicações. 

Tabela 6. Condições de saúde, morbidades tratadas, uso de medicação e medicações 

utilizadas atualmente (desconsiderando hipertensão arterial, diabetes mellitus e dislipidemia) 

dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

 

*Categorias não mutuamente exclusivas/** Antifúngico (Fluconazol); Bifosfonato (Actonela); Inibidor 

Enzimático (Alopurinol); Analgésico Opióide (Codeína); Sibutramina. 

Condições de Saúde n % 

Tratamento de saúde atual 

  Sim 90 39,0 

Não  141 61,0 

Tratamentos atuais/morbidades* 
Alterações metabólicas/endócrinas (hipotiroidismo, dislipidemia, resistência à 

insulina, reposição hormonal, ovário policístico, diabetes mellitus) 26 

 

28,9 

Doenças inflamatórias (artrite, renite, bursite, gastrite, otite, tendinite, sinusite, 

fascite, esofagite, asma) 20 

 

22,2 

Alterações ou doenças psicoemocionais (ansiedade, depressão, síndome do 

pânico) 14 
15,6 

Doenças cardiovasculares (varizes, hemorróidas) 11 12,2 

Dor/síndromes dolorosas (dor lombar, enxaqueca e fibromialgia)  9 10,0 

Alterações neurológicas (hérnia Lombar/de disco)  6 6,7 

Doenças reumatológicas (reumatismo, gota) 5 5,6 

Nódulos/Tumores (câncer papilífero, mioma, nódulos)  6 6,7 

Alterações do sistema reprodutor (endometriose, reprodução assistida) 4 4,4 

Doença ocular (glaucoma)  3 3,3 

Distúrbios alérgicos/imunológicos (alergia, baixa imunidade) 3 3,3 

Alterações renais/urinárias (cálculo renal) 3 3,3 

Outros (anemia, osteopenia, candidíase) 3 3,3 

Tratamento dentário  2 2,2 

Tratamento ou doença dermatológica (vitiligo) 2 2,2 

Acompanhamento nutricional 2 2,2 

Atualmente você toma algum remédio? 

  Sim 85 36,8 

Não  146 63,2 

Reposição/suplementação hormonal  35 41,2 

Antidepressivos/ansiolíticos 16 18,8 

Corticosteroides/Anti-inflamatórios 10 11,8 

Vitaminas/suplemento alimentar 8 9,4 

Protetor gástrico (Omeprazol/Pantoprazol) 6 7,1 

Flebotônico (Dalfon) 3 3,5 

Anticonvulsivantes 3 3,5 

Outros** 5 5,9 

Fez ou faz uso de remédio para inibir o sono   

Sim 12 5,2 

Não  219 94,8 

Fez ou faz tratamento para depressão   

Sim 45 19,5 

Não  186 80,5 
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Entre os profissionais pesquisados, 39,0% faziam algum tratamento de saúde e, os 

tratamentos mais frequentes estavam relacionados a alterações metabólicas ou endócrinas 

(28,9%), doenças inflamatórias (22,2%), alterações ou doenças psicoemocionais (15,6%) e 

(12,2%) doenças cardiovasculares. Os profissionais que estavam fazendo uso de 

medicamentos, sem considerar aquelas relacionadas a hipertensão arterial, diabetes mellitus e 

dislipidemia representaram 36,8% da amostra, sendo os medicamentos mais frequentes os 

relacionados à reposição ou suplementação hormonal (39,5%), os antidepressivos ou 

ansiolíticos (24,4%) e os corticosteróides ou anti-inflamatórios (11,6%).  

O percentual de profissionais que referiu uso anterior ou atual de medicamentos para 

inibir o sono foi de 5,2%, enquanto o uso anterior ou atual de antidepressivos foi referido por 

19,5% (Tabela 6).                                                                                                                                         

4.1.4. Antecedentes familiares 

Os dados da Tabela 7 mostram os antecedentes familiares dos profissionais estudados 

para hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, diabetes 

mellitus, dislipidemias e angina pectoris. 
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Tabela 7. Antecedentes familiares dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. 

Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Antecedentes familiares* 

 

Pai Mãe Avós Irmãos 

  n % n % n % n % n % 

Hipertensão arterial 
Sim 205 88,7 99 48,3 142 69,3 83 40,5 42 20,5 

Não/Não sei 26 11,3  

Infarto Agudo do Miocárdio 
Sim 99 42,9 27 27,3 17 17,2 42 42,4 6 6,1 

Não/Não sei 132 57,1  

Acidente Vascular Encefálico 
Sim 112 48,5 16 14,3 10 8,9 55 49,1 6 5,4 

Não/Não sei 119 51,5  

Diabetes Mellitus 
Sim 158 68,4 39 24,7 62 39,2 72 45,6 12 7,6 

Não/Não sei 73 31,6  

Dislipidemias 
Sim 156 67,5 42 26,9 96 61,5 23 14,7 33 21,2 

Não/Não sei 75 32,5  

Angina Pectoris 
Sim 74 32,0 19 25,7 30 40,5 21 28,4 3 4,1 

Não/Não sei 157 68,0  

   *Respostas não mutuamente exclusivas  

A hipertensão arterial foi o antecedente familiar mais prevalente, sendo referido por 

88,7% dos profissionais e estava presente principalmente (69,3%) nas mães e (48,3%) pais. O 

diabetes mellitus (68,4%) e dislipidemias (67,5%) também foram altamente prevalentes entre 

os familiares, destacando-se avós (45,6%) e mães (39,2%) para o diabetes e mães (61,5%) e 

pais (26,9%) para as dislipidemias. Quase metade dos profissionais referiu antecedente 

familiar para acidente vascular encefálico (48,5%) e pouco menos (42,9%) referiu antecedente 

para infarto agudo do miocárdio. Tanto os casos de acidente vascular encefálico, quanto os de 

infarto agudo do miocárdio aconteceram, principalmente entre os avós (49,1% e 42,4% 

respectivamente) dos pesquisados (Tabela 7).    
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4.1.5. Hábitos e estilos de vida 

Tabela 8. Hábitos e estilos de vida dos profissionais de enfermagem que atuam em 

oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015.                                                                      

 

Tabagismo foi referido por 6,1% dos profissionais e os que referiram não fumar ou a 

cessação do tabaco por meio da interrupção do uso de cigarros representaram a maioria 

(93,9%) dos profissionais. Em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, observou-se que 

10,8% dos profissionais possuíam indicativo de problemas com álcool.  

Hábitos e estilos de vida n % 

Tabagismo   

Sim 14 6,1 

Não, nunca fumei / Não, parei   217 93,9 

Indicativo de problemas com álcool (CAGE) 25 10,8 

Sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida 22 9,5 

As pessoas o (a) aborrecem, porque criticam o seu modo de beber 6 2,6 

Se sente culpado (a) pela maneira como bebe 5 2,2 

Costuma beber de manhã para diminuir o nervosismo ou a ressaca 0 0,0 

Atividade física regular   

Não, nunca pratiquei / Não, parei 151 65,4 

Sim 80 34,6 

Tipo de Atividade física (n=202)   

Caminhada 71 35,1 

Ginástica 62 30,7 

Corrida 35 17,3 

Esportes 17 8,4 

Musculação 84 41,6 

Natação/Hidroginástica 25 12,4 

Pilates 24 11,9 

Outros (Ergometria, RPG, Dança, Judô/Boxe e Spinning) 20 9,9 

Frequência de realização de atividade física (n=80)   

1-3 dias/semana 62 77,5 

4-6 dias/semana 15 18,8 

Todos os dias 3 3,8 

Tempo médio de atividade física por semana (em horas): Media (DP) 4,7 (3,3) 

Se considera uma pessoa nervosa/estressada 103 44,6 

Atividades de lazer 161 69,7 

Horas/mês de dedicação ao lazer: Média (DP) 22,9 (44,0) 

Tipos de atividades de lazer   

Atividade física 67 41,6 

Cinema/TV 32 19,9 

Passeio 28 17,4 

Leitura 22 13,7 

Ouvir/Cantar/Tocar música 19 11,8 

Viajar 13 8,1 

Trabalhos manuais 13 8,1 

Praia 9 5,6 

Dormir 8 5,0 

Outros (Jogos no computador; colecionar coisas; degustação de vinhos; 

compras) 5 3,1 

Atividades domésticas 4 2,5 
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Entre os profissionais com indicativo de problemas relacionados ao consumo de 

bebidas alcoólicas, 88,0% referiram sentir que deveriam diminuir a quantidade de bebida, 

24,0% referiram que as pessoas os (as) aborrecem, porque criticam o seu modo de beber e 

20,0% se sentem culpado (a) pela maneira como bebe. Nenhum profissional referiu ter 

costume de beber de manhã para diminuir o nervosismo ou a ressaca. 

A maioria dos profissionais (65,4%) referiu nunca ter praticado ou ter interrompido a 

prática de atividade física regular. Entre os profissionais fisicamente ativos (34,6%), 

destacou-se (77,5%) a prática de atividade física de 1 a 3 dias por semana, compreendendo em 

média 4,7 horas semanais. Entre as atividades relatadas, a musculação (26,6%), a caminhada 

(25,0%), a corrida (14,5%), a ginástica (12,1%) e (11,3%) o pilates foram as mais frequentes. 

Mais de 40,0% dos profissionais se consideravam estressados e quase 70,0% referiu realizar 

atividades de lazer, para o qual dedicavam, em média, aproximadamente 23,0 horas por mês. 

Entre as atividades de lazer, destacaram-se atividade física (41,6%), cinema/TV (19,9%), 

passeio (17,4%) e (13,7%) leitura (Tabela 8). 

 

                                                       



 

 

4.1.6. Hábitos alimentares  

As Tabelas 9 e 10 caracteriza os profissionais estudados, quanto aos hábitos alimentares e frequência de consumo de alimentos. 

Tabela 9. Hábitos alimentares e frequência de consumo de alimentos dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. Rio de 

Janeiro – RJ, 2015. 

Hábitos Alimentares 

 
Quase nunca/ 

Nunca Em quantos dias da semana você costuma comer ou tomar ou trocar? 1 a 4 5 a 7 

 
n % n % n % 

1. Feijão 109 47,2 106 45,9 16 6,9 

2. Pelo menos um tipo de verdura ou legume  123 53,2 103 44,6 5 2,2 

3. Salada de alface e tomate ou salada de qualquer outra verdura ou legume cru 144 62,3 65 28,1 22 9,5 

4. Verdura ou legume cozido junto com a comida ou na sopa 144 62,3 65 28,1 22 9,5 

5. Carne vermelha (boi, porco, cabrito) 184 79,7 38 16,5 9 3,9 

6. Frango/galinha 190 82,3 36 15,6 5 2,2 

7. Suco de frutas natural 143 61,9 39 16,9 49 21,2 

8. Frutas 143 61,9 73 31,6 15 6,5 

9. Refrigerante ou suco artificial 121 52,4 59 25,5 51 22,1 

10. Leite? (NÃO considerar soja)  87 37,7 102 44,2 42 18,2 

11. Alimentos doces 143 61,9 52 22,5 36 15,6 

12. A comida do almoço ou jantar por sanduíches, salgados e/ou pizza 113 48,9 22 9,5 96 41,6 
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Tabela 10. Subitens das frequências de consumo de alimentos dos profissionais de 

enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

 

Pelos dados da Tabela 9 observa-se que as proporções dos profissionais que referiu 

comer feijão entre 1 a 4 dias por semana (47,2%) e entre 5 a 7 dias por semana (45,9%) foram 

próximas. A maioria dos profissionais referiu comer pelo menos um tipo de verdura ou 

legume (53,2%), comer salada (62,3%) e comer verdura ou legume cozido junto com a 

comida (62,3%), de 1 a 4 dias por semana. Tanto em relação a salada, quanto em relação a 

verdura ou legume cozido, a maioria referiu que o consumo ocorria uma vez ao dia (no 

almoço ou no jantar). A maioria comia carne vermelha (79,7%) e frango/galinha (82,3%) de 1 

a 4 dias por semana, sendo majoritário a retirada do excesso de gordura ou o não consumo de 

carne com muita gordura (77,5%) e a retirada da pele ou o não consumo de pedaços de frango 

com pele (81,0%). 

 

Hábitos Alimentares n % 

Num dia comum   

3.1. Você come salada de alface e tomate ou salada de qualquer outra verdura ou 

legume cru (n=209):     

No almoço ou no Jantar (1 vez ao dia) 139 66,5 

No almoço e no jantar (2 vezes ao dia) 70 33,5 

4.1. Você come verdura ou legume cozido (n=209):  

  No almoço ou no jantar (1 vez ao dia) 148 70,8 

No almoço e no jantar (2 vezes ao dia) 61 29,2 

5.1. Quando você come carne vermelha com gordura, o(a) sr(a) costuma (n=222): 

 Tirar sempre o excesso de gordura/ Não come carne vermelha com muita gordura    172 77,5 

Comer com a gordura                50 22,5 

6.1. Quando você come frango/galinha com pele, o(a) sr(a) costuma (n=226):   

Tirar sempre a pele/ Não come pedaços de frango com pele 183 81,0 

Comer com a pele 43 19,0 

7.1. Quantos copos você toma de suco de frutas natural (n=182)?    

1 101 55,5 

2 63 34,6 

3 ou mais  18 9,9 

8.1. Quantas vezes você come frutas (n=216)?    

1 vez ao dia 134 62,0 

2 vezes ao dia 50 23,1 

3 ou mais vezes ao dia 32 14,8 

9.1. Que tipo de refrigerante ou suco artificial você toma (n=180)?    

Normal 108 60,0 

Diet/Light/Zero 38 21,1 

Ambos 34 18,9 

9.2. Quantos copos/latinhas você costuma tomar por dia (n=180)?    

1 102 56,7 

2 52 28,9 

3 ou mais 26 14,4 

10.1. Quando você toma leite, que tipo de leite costuma tomar (n=189)?    

Integral 93 49,2 

Desnatado ou semidesnatado 65 34,4 

Os dois tipos 31 16,4 
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 O consumo de suco de frutas (61,9%), assim como o consumo de refrigerantes e suco 

artificial (52,4%), de 1 a 4 dias por semana, foi referido pela maioria dos profissionais, 

predominando 1 copo (55,5%) no primeiro caso e 1 latinha (56,7%) de refrigerante, no 

segundo. O consumo de frutas de 1 a 4 vezes por semana (61,9%), uma vez ao dia (62,0%), 

também foi referido pela maioria dos profissionais. Menos da metade, aproximadamente 

44,0% consumiam leite de 5 a 7 dias por semana e 38,0% consumiam leite de 1 a 4 dias por 

semana. Entre os que consumiam leite, 49,2% consumiam leite integral, 34,4% consumiam 

leite desnatado ou semidesnatado e 16,4% consumiam os dois tipos de leite. O consumo de 

alimentos doces foi referido pela maioria dos profissionais (61,9%), enquanto 48,9% referiu 

substituir comida do almoço ou jantar por sanduíches, salgados e/ou pizza, de 1 a 4 vezes por 

semana. Mais de 40% dos profissionais referiu nunca ou quase nunca substituir a comida do 

almoço ou do jantar (Tabelas 9 e 10).   
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4.1.7. Variáveis antropométricas, pressão arterial identificada e composição corporal 

Tabela 11. Variáveis antropométricas e composição corporal dos profissionais de 

enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

 

A Tabela 11 mostra as variáveis antropométricas (circunferência da cintura, 

circunferência do pescoço, índice de massa corpórea, razão cintura/quadril) e variáveis de 

composição corporal (percentual de gordura corporal, percentual de gordura visceral, 

percentual de músculo esquelético e idade corporal). 

A maioria dos profissionais (69,7%) estava com excesso de peso (43,7% com 

sobrepeso e 26,0% com obesidade), 70,0% apresentaram circunferência abdominal 

aumentada/substancialmente aumentada e razão cintura-quadril aumentada, foi observada em 

menor frequência, 43,7% dos profissionais.  

A circunferência do pescoço estava alterada em apenas 15,2% dos profissionais e 

também apenas 16,5% apresentaram percentual de gordura visceral auto/muito alto.  

Variáveis antropométricas n % 

Índice de Massa Corporal (Kg/m
2
): Média (DP) 27,5 (4,7) 

Eutróficos  70 30,3 

Sobrepeso 101 43,7 

Obesidade 60 26,0 

Excesso de peso (Sobrepeso + Obesidade) 161 69,7 

Circunferência da cintura (cm): Média (DP) 89,9 (14,9) 

Normal: Homens < 94 cm / Mulheres < 80 cm  69 29,9 

Aumentada: Homens ≥ 94 cm / Mulheres ≥ 80 cm   55 23,8 

Aumentada substancialmente: Homens ≥ 102 cm / Mulheres ≥ 88 cm  107 46,3 

Razão Cintura/Quadril (RCQ): Média (DP) 0,86 (0,09) 

Normal: Homens < 1 / Mulheres < 0,85   130 56,3 

Aumentada: Homens > 1 / Mulheres > 0,85   101 43,7 

Circunferência do pescoço (cm): Média (DP) 31,7 (3,8) 

Não alterada: Homens < 39 cm / Mulheres < 35 cm   196 84,8 

Alterada: Homens ≥ 39 cm / Mulheres ≥ 35 cm  35 15,2 

Variáveis de composição corporal   

Gordura Corporal: Média (DP) 38,6 (8,4) 

Baixo 9 3,9 

Normal 35 15,2 

Alto/Muito Alto 187 81,0 

Gordura Visceral: Média (DP) 7,3 (3,2) 

Normal (≤9) 193 83,5 

Alto/Muito Alto (≥ 10) 38 16,5 

Músculo Esquelético: Média (DP) 25,9 (4,8) 

Baixo 116 50,2 

Normal 88 38,1 

Alto/Muito Alto 27 11,7 

Idade Corporal (em anos): Média (DP) 48,9 (13,9) 

Acima da real  169 73,2 

Igual a real 2 0,9 

Abaixo da real 60 26,0 
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Em sentido oposto, observou-se que a maioria tinha percentual de gordura corporal 

alto/muito alto, 50,2% tinha o percentual de músculo esquelético baixo e 73,2% tinha a idade 

corporal estimada, acima da idade biológica real (Tabela 11).   

4.1.8. Glicemia de jejum, proteína c reativa, perfil lipídico, fibrinogênio, cortisol, 

creatinina e hemoglobina glicada (HbA1c) 

Tabela 12. Perfil glicêmico, proteína c reativa, perfil lipídico, fibrinogênio, cortisol, 

creatinina e hemoglobina glicada, nos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. 

Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

                                                                                                                                  

Marcadores laboratoriais n % 

Glicemia de jejum (mg/dL): Média (DP) 93,9 (17,4) 

Normal (<100 mg/dL) 194 84,0 

Tolerância à glicose diminuída (≥ 100 e < 126 mg/dL) 32 13,9 

Diabetes mellitus (≥126 mg/dL) 5 2,2 

Proteína C reativa ultrassensível: Média (DP)  0,6 (0,7) 

Normal (< 0,2 mg/dL) 46 19,9 

Alterada (≥ 0,2mg/dL)  185 80,1 

Perfil lipídico 

Triglicérides (TG): Média (DP) 132,7 (68,4) 

Desejável (< 150 mg/dL) 145 62,8 

Limítrofe (150-200 mg/dL) 44 19,0 

Alto/Muito alto (> 200 mg/dL) 42 18,2 

Colesterol Total (CT): Média (DP) 187,2 (37,7) 

Desejável (< 200 mg/dL) 133 57,6 

Limítrofe (200-239 mg/dL) 85 36,8 

Alto (≥ 240 mg/dL) 13 5,6 

Low Density Lipoproteins (LDL-c): Média (DP) 120,6 (31,6) 

Ótimo (<100 mg/dL) 59 25,5 

Desejável (100-129 mg/dL) 81 35,1 

Limítrofe (130-159 mg/dL) 66 28,6 

Alto/Muito alto (≥ 160 mg/dL) 25 10,8 

High Density Lipoproteins (HDL-c): Média (DP) 56,2 (15,2) 

Desejável (> 60 mg/dL) 87 37,7 

Limítrofe (40-60 mg/dL) 118 51,1 

Baixo (< 40 mg/dL) 26 11,3 

Fibrinogênio: Média (DP) 307,2 (67,7) 

Normal (entre 150 e 400 mg/dL) 210 90,9 

Elevado (> 400 mg/dL) 21 9,1 

Cortisol plasmático: Média (DP) 19,7 (8,0) 

Normal (entre 6,2 a 19,4 ug/dL) 112 48,5 

Elevado (> 19,4 ug/dL)  114 49,4 

Diminuído (< 6,2 ug/dL) 5 2,2 

Creatinina: Média (DP) 0,8 (0,2) 

Normal (entre 0,3 a 1,3 mg/dl) 230 99,6 

Elevada (> 1,3 mg/dl) 1 0,4 

Hemoglobina glicada (HbA1c): Média (DP) 5,1 (0,8) 

Normal (< 5,7 %) 172 74,5 

Alto risco para diabetes (entre 5,7 % e 6,4%) 54 23,4 

Diabetes (HbA1c > 6,5%) 5 2,2 
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Aproximadamente 9,0% apresentaram níveis elevados de fibrinogênio, enquanto a 

prevalência de cortisol elevado foi bem maior (49,4%) e a de cortisol diminuído (2,2%), 

menor.  

Apenas um indivíduo apresentou creatinina elevada e, a partir da hemoglobina glicada, 

observou-se que quase um quarto dos profissionais (23,4%) apresentava alto risco para 

diabetes e, assim como observado pela glicemia de jejum, 2,2% dos pesquisados apresentaram 

níveis de hemoglobina glicada compatíveis com diabetes (Tabela 12). 

4.1.9. Variáveis biopsicoemocionais 

4.1.9.1. Maslach Burnout Inventory (MBI)  

A Tabela 13 mostra a distribuição dos itens do Maslach Burnout Inventory que avalia 

as dimensões e a ocorrência de síndrome de burnout, segundo a frequência de ocorrência. 

O instrumento possui afirmativas consideradas positivas e afirmativas consideradas 

negativas.  

Entre as afirmativas consideradas negativas, a maioria dos profissionais referiu 

algumas vezes ao ano ou algumas vezes ao mês: sentir-se emocionalmente decepcionado com 

seu trabalho (54,6%), sentir-se frustrado com seu trabalho (57,6%) e sentir que trabalhar em 

contato direto com as pessoas lhe estressa (57,1%). Ainda, quase metade dos profissionais 

(48,1%) referiu sentir-se como se estivesse no limite das suas possibilidades com essa 

frequência. A maioria referiu algumas vezes na semana ou diariamente sentir: esgotado após 

a jornada de trabalho (65,3%); que trabalha demais (63,6%); desgaste no trabalho (56,7%); e 

fatigado ao levantar para ir ao trabalho (51,5%).  

Os profissionais que referiram nunca sentir que não se importa com o que ocorra com 

as pessoas as quais atende (68,0%); nunca ou algumas vezes ao ano sentir: que está tratando 

os receptores de seu trabalho como objetos impessoais (70,1%); que os receptores de seu 

trabalho culpam-lhe por alguns de seus problemas (56,7%); que se tornou mais duro com as 

pessoas (55,8%); e que o trabalho está lhes endurecendo emocionalmente, também 

representaram a maioria dos pesquisados (51,9%). Além disso, quase metade dos 

profissionais (48,4%) referiu nunca ou algumas vezes no ano sentir que trabalhar todo dia 

com gente lhes cansa.  



 

 

Tabela 13. Distribuição dos itens do Maslach Burnout Inventory (MBI), segundo a frequência de ocorrência, entre os profissionais de 

enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 
 

  Maslach Burnout Inventory (MBI) Nunca (1) Algumas 

vezes 

ao ano (2) 

Algumas 

vezes ao 

mês (3) 

Algumas 

vezes 

na semana 

(4) 

Diariamente 

(5) 

  n % n % n % n % n % 

1 Sinto-me emocionalmente decepcionado com meu trabalho. 34 14,7 78 33,8 48 20,8 40 17,3 31 13,4 

2 Quando termino minha jornada de trabalho sinto-me esgotado/a. 6 2,6 16 6,9 58 25,1 77 33,3 74 32,0 

3 Quando me levanto de manhã e deparo-me com uma jornada de trabalho, sinto-me fatigado. 21 9,1 35 15,2 56 24,2 75 32,5 44 19,0 

4 Sinto que posso entender facilmente como as pessoas que tenho de atender se sentem a respeito 

das coisas. 

11 4,8 20 8,7 43 18,6 70 30,3 87 37,7 

5 Sinto que estou tratando alguns receptores de meu trabalho como se fossem objetos impessoais. 100 43,3 62 26,8 38 16,5 24 10,4 7 3,0 

6 Sinto que trabalhar todo dia com gente me cansa. 56 24,2 56 24,2 52 22,5 29 12,6 38 16,5 

7 Sinto que trato com muita efetividade os problemas das pessoas que tenho que antender. 7 3,0 27 11,7 50 21,6 70 30,3 77 33,3 

8 Sinto que meu trabalho está me desgastando. 4 1,7 37 16,0 59 25,5 58 25,1 73 31,6 

9 Sinto que estou influenciando positivamente nas vidas das pessoas, através do meu trabalho. 6 2,6 21 9,1 33 14,3 64 27,7 107 46,3 

10 Sinto que me tornei mais duro com as pessoas, desde que comecei este trabalho. 77 33,3 52 22,5 36 15,6 34 14,7 32 13,9 

11 Preocupo-me com este trabalho que está me endurecendo emocionalmente. 71 30,7 49 21,2 33 14,3 33 14,3 45 19,5 

12 Sinto-me muito vigoroso em meu trabalho. 23 10,0 54 23,4 64 27,7 54 23,4 36 15,6 

13 Sinto-me frustrado/a com meu trabalho. 36 15,6 73 31,6 60 26,0 34 14,7 28 12,1 

14 Sinto que estou trabalhando demais no meu trabalho. 3 1,3 37 16,0 44 19,0 59 25,5 88 38,1 

15 Sinto que realmente não me importa o que ocorra com as pessoas as quais tenho que atender 

profissionalmente. 

157 68,0 39 16,9 16 6,9 7 3,0 12 5,2 

16 Sinto que trabalhar em contato direto com as pessoas me estressa. 48 20,8 91 39,4 41 17,7 30 13,0 21 9,1 

17 Sinto que posso criar, com facilidade, um clima agradável com os receptores do meu trabalho. 5 2,2 26 11,3 30 13,0 71 30,7 99 42,9 

18 Sinto-me estimulado depois de haver trabalhado diretamente com quem tenho de atender. 12 5,2 32 13,9 54 23,4 81 35,1 52 22,5 

19 Creio que consigo muitas coisas valiosas nesse trabalho. 12 5,2 37 16,0 53 22,9 53 22,9 76 32,9 

20 Sinto-me como se estivesse no limite das minhas possibilidades. 28 12,1 60 26,0 51 22,1 53 22,9 39 16,9 

21 No meu trabalho, eu manejo os problemas emocionais com calma. 15 6,5 29 12,6 45 19,5 68 29,4 74 32,0 

22 Parece-me que os receptores de meu trabalho culpam-me por alguns de seus problemas. 66 28,6 65 28,1 43 18,6 36 15,6 21 9,1  
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Entre as afirmativas consideradas positivas, a maioria dos profissionais referiu 

algumas vezes ao ano ou algumas vezes ao mês: sentir-se muito vigoroso em seu trabalho 

(51,1%); algumas vezes na semana ou diariamente: sentir que pode entender como as pessoas 

se sentem a respeito das coisas (68,0%) e que trata com muita efetividade os problemas das 

pessoas (63,6%). Entre as afirmativas positivas, os profissionais também referiram sentir que: 

estão influenciando positivamente as vidas das pessoas através do trabalho (74,0%); podem 

criar um clima agradável com os receptores do seu trabalho (73,6%); estimulados depois de 

haver trabalhado com quem tem de atender (57,6%); conseguem muitas coisas valiosas no seu 

trabalho (55,8%); e, manejam os problemas emocionais com calma no seu trabalho (61,4%) 

(Tabela 13). 

Considerando que as atitudes positivas (n=8) devem ocorrer com maior frequência e as 

atitudes negativas (n=14) devem ocorrer com menor frequência, foram analisadas as 

tendências para as frequências de ocorrências das atiutdes positivas e negativas do Maslach 

Burnout Inventory, conforme os dados da Tabela 14. 

Tabela 14. Distribuição dos itens do Maslach Burnout Inventory (MBI), segundo a tendência 

de ocorrência, entre os profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro 

– RJ, 2015. 

 

Observou-se que a maioria das afirmativas consideradas negativas (71,4%) apresentou 

tendência para ocorrer com menor frequência, enquanto 87,5% das afirmativas consideradas 

positivas apresentou tendência para ocorrer com maior frequência. 

  

 
Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Tendência para Ocorrência 

Itens negativos (n=14) 

(1,2,3,5,6,8,10,11,13,14,15,16,20 e 22) 
Itens positivos (n=8) 

(4,7,9,12,17,18,19 e 21) Total 

 
n % n % n % 

Com menor frequência 10 71,4 1 12,5 11 50,0 

Com maior frequência 4 28,6 7 87,5 11 50,0 

Total 14 100,0 8 100,0 22 100,0 
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A Tabela 15 mostra a caracterização das subescalas do Maslach Burnout Inventory 

(MBI), que avaliaram desgaste emocional, despersonalização e incompetência profissional. 

Tabela 15. Distribuição do Maslach Burnout Inventory (MBI), segundo as subescalas e a 

presença de Burnout, entre os profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. Rio de 

Janeiro – RJ, 2015. 

Malasch Burnout Inventory 

Subescalas n % 

Exaustão/Desgaste Emocional 

  Baixo nível (≤18) 20 8,7 

Nível moderado (19-26) 84 36,4 

Alto nível (≥27) 127 55,0 

Média (DP) 28,6 (7,8) Mín-Máx 12-45 

Despersonalização 

   Baixo nível (≤5) 16 6,9 

Nível moderado (6-9) 67 29,0 

Alto nível (≥ 10) 148 64,1 

Média (DP) 11,4 (4,3) Mín-Máx 5-24 

Incompetência Profissional 

   Baixo nível (≥ 40) 3 1,3 

Nível moderado (39-34) 59 25,5 

Alto nível (≤33) 169 73,2 

Média (DP) 29,7 (5,5) Mín-Máx 12-40 

Burnout (alto nível nas 3 subescalas) n % 

Sim  90 39,0 

Não  141 61,0 

 

A maioria dos profissionais apresentou alto nível de burnout em todas as subescalas 

do Maslach Burnout Inventory (MBI) e as maiores médias foram observadas nas subescalas 

incompetência profissional [29,7 (DP=5,5)] e exaustação emocional [28,6 (DP=7,8)]. 

Considerando os profissionais que foram classificados com alto nível de percepção 

dos fenômenos avaliados nas três subescalas concomitantemente, a prevalência de burnout 

identificada foi de 39,0% (Tabela 15). 

4.1.9.2. Escala de Estresse no Trabalho (ETT)  

A Tabela 16 mostra a distribuição dos itens da Escala de Estresse no Trabalho. 

 



 

 

 

Tabela 16. Distribuição dos itens da Escala de Estresse no Trabalho (ETT), segundo o grau de concordância dos profissionais de enfermagem 

que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

 
 

  Escala de Estresse no Trabalho (ETT) 

Discordo 

totalmente 

(1) 

Discordo 

(2) 

Concordo 

em parte 

(3) 

Concordo 

(4) 

Concordo 

totalmente 

(5) 

Item 

 

n % n % n % n % n % 

1 A forma como as tarefas são distribuídas em minha área tem me deixado nervoso 19 8,2 52 22,5 86 37,2 29 12,6 45 19,5 

2 O tipo de controle existente em meu trabalho me irrita 28 12,1 52 22,5 75 32,5 39 16,9 37 16,0 

3 A falta de autonomia na execução do meu trabalho tem sido desgastante 36 15,6 85 36,8 66 28,6 28 12,1 16 6,9 

4 

Tenho me sentido incomodado com a falta de confiança de meu superior sobre o meu 

trabalho 93 40,3 74 32,0 33 14,3 18 7,8 13 5,6 

5 

Sinto-me irritado com a deficiência na divulgação de informações sobre decisões 

organizacionais 12 5,2 38 16,5 80 34,6 41 17,7 60 26,0 

6 Sinto-me incomodado com a falta de informações sobre minhas tarefas no trabalho 47 20,3 80 34,6 53 22,9 33 14,3 18 7,8 

7 A falta de comunicação entre mim e meus colegas de trabalho deixa-me irritado 73 31,6 73 31,6 49 21,2 21 9,1 15 6,5 

8 Sinto-me incomodado por meu superior tratar-me mal na frente de colegas de trabalho 111 48,1 52 22,5 24 10,4 26 11,3 18 7,8 

9 Sinto-me incomodado por ter que realizar tarefas que estão além de minha capacidade 68 29,4 59 25,5 44 19,0 24 10,4 36 15,6 

10 Fico de mau humor por ter que trabalhar durante muitas horas seguidas 30 13,0 46 19,9 57 24,7 32 13,9 66 28,6 

11 Sinto-me incomodado com a comunicação existente entre mim e meu superior 71 30,7 63 27,3 50 21,6 26 11,3 21 9,1 

12 Fico irritado com discriminação/favoritismo no meu ambiente de trabalho 32 13,9 43 18,6 58 25,1 37 16,0 61 26,4 

13 

Tenho me sentido incomodado com a deficiência nos treinamentos para capacitação 

profissional 25 10,8 38 16,5 73 31,6 53 22,9 42 18,2 

14 Fico de mau humor por me sentir isolado na organização  58 25,1 72 31,2 42 18,2 33 14,3 26 11,3 

15 Fico irritado por ser pouco valorizado por meus superiores  46 19,9 55 23,8 64 27,7 26 11,3 40 17,3 

16 As poucas perspectivas de crescimento na carreira têm me deixado angustiado 40 17,3 54 23,4 55 23,8 36 15,6 46 19,9 

17 

Tenho me sentido incomodado por trabalhar em tarefas abaixo do meu nível de 

habilidade 60 26,0 89 38,5 40 17,3 22 9,5 20 8,7 

18 A competição no meu ambiente de trabalho tem me deixado de mau humor 68 29,4 78 33,8 40 17,3 20 8,7 25 10,8 

19 

A falta de compreensão sobre quais são minhas responsabilidades neste trabalho tem 

causado irritação 61 26,4 82 35,5 35 15,2 30 13,0 23 10,0 

20 Tenho estado nervoso por meu superior me dar ordens contraditórias 84 36,4 76 32,9 34 14,7 24 10,4 13 5,6 

21 

Sinto-me irritado por meu superior encobrir meu trabalho bem feito diante de outras 

pessoas 92 39,8 81 35,1 24 10,4 19 8,2 15 6,5 

22 O tempo insuficiente para realizar meu volume de trabalho deixa me nervoso 32 13,9 52 22,5 73 31,6 22 9,5 52 22,5 

23 

Fico incomodado por meu superior evitar me incumbir de responsabilidades 

importantes 89 38,5 79 34,2 36 15,6 20 8,7 7 3,0 
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Na maioria dos itens avaliados, (60,9%; n=14) os profissionais tenderam a discordar 

parcial ou totalmente quanto a:  sentir irritação por meu superior encobrir meu trabalho bem 

feito (74,9%); ficar incomodado por meu superior evitar me incumbir de responsabilidades 

importantes (72,7%); ter se sentido incomodado com a falta de confiança de meu superior 

(72,3%); sentir-me incomodado por meu superior tratar-me mal na frente de colegas de 

trabalho (70,6%); ter estado nervoso por meu superior me dar ordens contraditórias (69,3%); e 

ter me sentido incomodado por trabalhar em tarefas abaixo do meu nível de habilidade 

(64,5%). 

Os profissionais também tenderam a discordar parcial ou totalmente dos itens: estou 

irritado pela falta de comunicação entre mim e meus colegas de trabalho, tenho estado de mau 

humor devido a competição no meu ambiente de trabalho (63,2% para cada uma); tenho 

estado irritado pela falta de compreensão das minhas responsabilidades (61,9%); sinto-me 

incomodado com a comunicação existente entre mim e meu superior (58,0%); tenho ficado de 

mau humor por me sentir isolado na organização (56,3%); sinto-me incomodado com a falta 

de informações sobre as tarefas no trabalho, sinto-me incomodado por ter que realizar tarefas 

que estão além de minha capacidade (54,9% cada uma) e sinto-me desgastado pela falta de 

autonomia na execução do meu trabalho (52,4%). 

As afirmativas que tiveram tendência de concordância para a maioria dos profissionais 

foram: sinto-me irritado com a deficiência na divulgação de informações sobre decisões 

organizacionais (78,3%); tenho me sentido incomodado com a deficiência nos treinamentos 

para capacitação profissional (72,7%); a forma como as tarefas são distribuídas em minha 

área tem me deixado nervoso (69,3%) e fico irritado com discriminação/favoritismo no meu 

ambiente de trabalho (67,5%). Ainda, destacaram-se as afirmativas: fico de mau humor por 

ter que trabalhar durante muitas horas seguidas (67,2%); o tipo de controle existente em meu 

trabalho me irrita (65,4%); o tempo insuficiente para realizar meu volume de trabalho deixa 

me nervoso (63,6%); as poucas perspectivas de crescimento na carreira têm me deixado 

angustiado (59,3%) e fico irritado por ser pouco valorizado por meus superiores (56,3%). 

 Destaca-se que a afirmativa “Sinto-me irritado com a deficiência na divulgação 

de informações sobre decisões organizacionais”, foi aquela com maior tendência de 

concordância (78,3%), enquanto a afirmativa “Sinto-me irritado por meu superior encobrir 

meu trabalho bem feito diante de outras pessoas” foi a com maior tendência (74,9%) de 

discordância (Tabela 16).  

 Os dados da Tabela 17 mostram a distribuição dos profissionais em relação a 

intensidade de estresse percebido 
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Tabela 17. Caracterização dos níveis de estresse entre os profissionais de enfermagem que 

atuam em oncologia, segundo a forma de estabelecimento dos pontos de corte. Rio de Janeiro 

– RJ, 2015. 

 

A distribuição dos profissionais entre as diferentes categorias de estresse foi 

homogênea, mas a maior parte (34,6%) apresentou estresse moderado e 32,0% alto nível de 

estresse. O escore total médio da escala foi de 60,6 pontos, sendo o mínimo 23,0 (mínimo 

possível) e o máximo 108 (máximo possível é 115) pontos (Tabela 17). 

4.1.9.3. Self Report Questionnaire (SRQ–20) 

Tabela 18. Distribuição das frequências dos itens do Self Report Questionnaire (SRQ–20), 

entre os profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

 

Self Report Questionnaire (SRQ–20) 

Itens 

 
Sim Não 

    n % n % 

1 Tem dores de cabeça frequentemente? 138 59,7 93 40,3 

2 Tem falta de apetite? 39 16,9 192 83,1 

3 Dorme mal? 159 68,8 72 31,2 

4 Assusta-se com facilidade? 82 35,5 149 64,5 

5 Tem tremores nas mãos? 47 20,3 184 79,7 

6 Sente-se nervoso, tenso ou preocupado? 186 80,5 45 19,5 

7 Tem má digestão? 118 51,1 113 48,9 

8 Tem dificuldade de pensar com clareza? 105 45,5 126 54,5 

9 Tem se sentido triste ultimamente? 132 57,1 99 42,9 

10 Tem chorado mais que o costume? 85 36,8 146 63,2 

11 

Encontra dificuldade para realizar com satisfação suas atividades 

diárias? 120 51,9 111 48,1 

12 Tem dificuldade de tomar decisão? 95 41,1 136 58,9 

13 

Tem dificuldade no serviço (seu trabalho é penoso, lhe causa 

sofrimento)? 114 49,4 117 50,6 

14 É incapaz de desempenhar um papel útil na sua vida? 15 6,5 216 93,5 

15 Tem perdido interesse pelas coisas? 87 37,7 144 62,3 

16 Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? 13 5,6 218 94,4 

17 Tem tido a idéia de acabar com a vida? 10 4,3 221 95,7 

18 Sente-se cansado o tempo todo? 124 53,7 107 46,3 

19 Tem sensações desagradáveis no estomago? 115 49,8 116 50,2 

20 Você se cansa com facilidade? 144 62,3 87 37,7 

Escore Total: Média (DP) 8,3 (4,1) 

Transtornos Mentais Comuns 133 57,6 98 42,4  

 

Constatou-se que mais da metade (57,6%) dos profissionais foram classificados como 

portadores de transtornos mentais comuns.  Os itens mais apontados foram sentir-se nervoso, 

tenso ou preocupado (80,5%); dormir mal (68,8%); cansar com facilidade (62,3%); dores de 

Escala de Estresse no Trabalho (ETT) 

Níveis de estresse n % 

Baixo Estresse (23,0-58,0) 77 33,3 

Moderado Estresse (59,0-73,0) 80 34,6 

Alto Estresse (≥74,0) 74 32,0 

Escore Total: Média (DP) 60,6 (17,6) 
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cabeça (59,7%); triste (57,1%); cansado (53,7%); insatisfação com suas atividades diárias 

(51,9%); e, má digestão (51,1%). 

4.1.9.4. Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) 

Tabela 19. Distribuição das frequências dos itens do Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI), 

entre os profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015.     

(continua) 

Pittsburg Sleep Quality Index - PSQI 

Componente: Qualidade Subjetiva do sono   

Como você classificaria a qualidade do seu sono? n % 

Muito boa (0) 51 22,1 

Boa (1) 102 44,2 

Ruim (2) 66 28,6 

Muito ruim (3) 12 5,2 

Média do componente (DP) 1,2 (0,8) 

Componente: Latência do sono   

Durante o mês passado n % 

Quanto tempo (em minutos) você demorou para pegar no sono, na maioria das vezes? 

≤ a 15 minutos (0) 81 35,1 

16 a 30 minutos (1) 81 35,1 

31 a 60 minutos (2) 49 21,1 

> 60 minutos (3) 20 8,7 

Quantas vezes você demorou mais de 30 minutos para pegar no sono?  

  Nenhuma vez (0) 49 21,2 

Menos de uma vez por semana (1) 58 25,1 

Uma ou duas vezes por semana (2) 58 25,1 

Três vezes por semana ou mais (3) 66 28,6 

Média do componente (DP) 1,5 (1,0) 

 Componente: Duração do sono   

Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? n % 

> 7 horas (0) 30 13,0 

6,1-7 horas (1) 42 18,2 

5-6 horas (2) 129 55,8 

< 5horas (3) 30 13,0 

Média do componente (DP) 1,7 (0,8) 

Componente: Eficiência habitual do sono n % 

≥85%  (0) 158 68,4 

75%-84% (1) 36 15,6 

65%-74% (2) 17 7,4 

<65% (3) 20 8,7 

Média do componente (DP) 0,6 (1,0) 

Componente: Uso de medicamento para dormir  

Durante o mês passado você tomou algum remédio para dormir...? n % 

Nenhuma vez (0) 173 74,9 

Menos de uma vez por semana (1) 17 7,4 

Uma ou duas vezes por semana (2) 18 7,8 

Três vezes por semana ou mais (3) 23 10,0 

Média do componente (DP) 0,5 (1,0) 

 



 

 

                                                                                                               (continuação) 

Pittsburg Sleep Quality Index - PSQI 

Componente: Disfunção durante o dia   

Durante o mês passado, se você teve problemas para ficar acordado... quantas 

vezes isso aconteceu? n % 

Nenhuma vez (0) 83 35,9 

Menos de uma vez por semana (1) 67 29,0 

Uma ou duas vezes por semana (2) 56 24,2 

Três vezes por semana ou mais (3) 25 10,8 

Média do item (DP) 1,1 (1,0) 

Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para 

realizar suas atividades diárias? 

  Nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo (0)     23 10,0 

Indisposição e falta de entusiasmo pequenas (1)  77 33,5 

Indisposição e falta de entusiasmo moderadas (2)   84 36,5 

Muita indisposição e falta de entusiasmo (3)  46 20,0 

Média do item (DP) 1,6 (0,9) 

Média do componente (DP) 1,6 (0,8) 

Componente: 

Distúrbios do 

sono 

Nenhuma vez 

(0) 

Menos de 

uma vez por 

semana (1) 

Uma ou duas 

vezes por 

semana (2) 

Três vezes por 

semana ou 

mais (3)  

 n % n % n % n % Média (DP) 

Acordar no   

meio da noite 

ou de manhã 

muito cedo?  22 9,5 44 19,0 67 29,0 98 42,4 2,0 (0,99) 

Levantar-se 

para ir ao 

banheiro 48 20,8 51 22,1 64 27,7 68 29,4 1,6 (1,1) 

Ter 

dificuldade 

para respirar 172 74,5 33 14,3 13 5,6 13 5,6 0,4 (0,8) 

Tossir ou 

roncar muito 

alto 97 42,0 50 21,6 52 22,5 32 13,9 1,1 (1,1) 

Sentir muito 

frio 85 36,8 71 30,7 44 19,0 31 13,4 1,1 (1,0) 

Sentir muito 

calor 75 32,5 62 26,8 44 19,0 50 21,6 1,3 (1,1) 

Ter sonhos 

ruins ou 

pesadelos 97 42,0 85 36,8 37 16,0 12 5,2 0,8 (0,9) 

Sentir dores 50 21,6 56 24,2 65 28,1 60 26,0 1,6 (1,1) 

Outra razão 140 60,6 15 6,5 29 12,6 47 20,3 0,9 (1,2) 

Média do componente (DP) 1,6 (0,6) 

Qualidade do Sono  

Boa  49 21,2 

Ruim  182 78,8 

Escore Total PSQI: Média (DP)   8,5 (3,5) 

Mínimo – Máximo  1,0-19,0 

 

(conclusão) 

 

 

 

No componente qualidade subjetiva do sono, a maioria dos profissionais (66,2%) 

classificou o sono como muito bom ou bom.  

 



 

 

No entanto, para mais de um terço, o sono foi considerado ruim ou muito ruim. No 

componente latência para o sono, 29,8% referiram que demoraram mais de 30 minutos para 

pegar no sono, na maioria das vezes e quase um terço referiu que este fenômeno ocorreu três 

vezes por semana ou mais, no último mês.  

No componente duração do sono, observou-se que, no último mês, a maioria dos 

profissionais (55,8%) dormiu entre 5 e 6 horas por noite, o que representou, para a maioria, 

(68,4%) uma eficiência do sono maior ou igual a 85,0%. No componente distúrbios do sono, 

42,4% referiu ter acordado três vezes ou mais por semana, no meio da noite ou de manhã 

muito cedo; pelo menos uma vez por semana, 54,1% tiveram problemas para dormir por 

causa de dores, 40,6% por sentir muito calor, 36,4% por tossir ou roncar muito alto e 11,2% 

por dificuldade para respirar. O uso de medicamento para dormir foi relatado por 25,2% dos 

profissionais, 64,0% referiu problemas para ficar acordado e 89,6% referiu indisposição ou 

falta de entusiasmo para realizar suas atividades diárias. O componente duração do sono foi o 

que obteve maior média (1,7 pontos), seguido pelos componentes distúrbios do sono e 

disfunção durante o dia, com 1,6 pontos, cada um. Em sentido contrário, as menores médias 

foram observadas nos componentes uso de medicamentos para dormir (0,5 ponto) e eficiência 

habitual do sono (0,6 ponto). 

Quase 80,0% dos profissionais foram classificados com qualidade de sono ruim ou 

“mau dormidores’’ (Tabela 19). 

4.1.10. Síndrome Metabólica 

A Tabela 20 mostra a caracterização dos profissionais em relação a síndrome 

metabólica. 

Tabela 20. Distribuição dos critérios de síndrome metabólica, segundo a International 

Diabetes Federation e caracterização dos profissionais de enfermagem que atuam em 

oncologia, quanto a presença de síndrome metabólica. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

  Normal Alterado 

Critérios para diagnóstico de síndrome metabólica n % n % 

Circunferência da Cintura 68 29,4 163 70,6 

Glicose plasmática 184 79,7 47 20,3 

Triglicerídeos 138 59,7 93 40,3 

HDL-colesterol 138 59,7 93 40,3 

Pressão Arterial 129 55,8 102 44,2 

 Síndrome Metabólica* 85 36,8 

* circunferência da cintura + dois ou mais critérios alterados  
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Observou-se que a circunferência da cintura alterada (70,6%) foi o componente 

que mais contribuiu para síndrome metabólica, seguido pelos níveis pressóricos 

considerados elevados (44,2%) e, pelos critérios da International Diabetes Federation, 

síndrome metabólica estava presente em 36,8% dos pesquisados (Tabela 20). 

A Tabela 21 mostra a caracterização dos profissionais em relação a síndrome 

metabólica, de acordo com os critérios do National Cholesterol Education Program 

(NCEP III), adotados pela I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome 

Metabólica.  

Tabela 21. Distribuição dos critérios de síndrome metabólica, segundo a I Diretriz 

Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica, nos profissionais de 

enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

  Normal Alterado 

Critérios brasileiros para diagnóstico de síndrome metabólica
*
 n % n % 

Circunferência da Cintura 136 58,9 95 41,1 

Glicose plasmática 214 92,6 17 7,4 

Triglicerídeos 145 62,8 86 37,2 

HDL-colesterol 144 62,3 87 37,7 

Pressão Arterial 148 64,1 83 35,9 

 Síndrome Metabólica* 58 25,1 

*Três dos cinco critérios alterados  

Observou-se que a prevalência de síndrome metabólica foi de 25,1%, com a 

circunferência da cintura (41,1%), o HDL-colesterol (37,7%) e os triglicerídeos (37,2%), 

sendo os fatores que mais contribuíram para a sua ocorrência, na amostra estudada 

(Tabela 21).    

4.1.11. Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) 

A Tabela 22 mostra a caracterização dos profissionais em relação à 

Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial. 
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Tabela 22. Caracterização dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia, em 

relação a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (n=223) 

 

n % 

Período de 24 horas   

Normal: <130 mmHg e/ou <80 mmHg 156 70,0 

Pressão alterada: ≥ 130 mmHg e/ou ≥ 80 mmHg 67 30,0 

Hipertensão 98 42,4 

Pressão Arterial Sistólica (mmHg) 118,1 (11,7) 

Pressão Arterial Diastólica (mmHg) 74,8 (8,8) 

Período de Vígilia   

Normal: <135 mmHg e/ou < 85 mmHg 165 74,0 

Pressão alterada: ≥135 mmHg e/ou ≥ 85 mmHg 58 26,0 

Hipertensão 93 40,3 

Pressão Arterial Sistólica 121,5 (12,0) 

Pressão Arterial Diastólica 78,5 (8,8) 

Período de sono   

Normal: <120 mmHg e/ou <70 mmHg 133 59,6 

Pressão alterada:≥120 mmHg e/ou ≥ 70 mmHg 90 40,4 

Hipertensão 114 49,4 

Pressão Arterial Sistólica 110,5 (13,5) 

Pressão Arterial Diastólica 67,3 (11,0) 

 

Embora as médias pressóricas fornecidas pela MAPA estivessem dentro dos 

padrões de normalidade, observou-se que a prevalência de níveis pressóricos alterados 

variou entre 26,0% no período de vigília e 40,4% no período de sono. Ao ser analisada 

hipertensão auto-referida, uso de anti-hipertensivo e os níveis pressóricos dos 

profissionais, as prevalências de níveis pressóricos alterados pela Monitorização 

Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) variam entre 42,4%, no período de 24 horas e 

49,4%, no período de sono (Tabela 22). 

Nas duas estratégias de análise, se destacou a alta prevalência de hipertensão 

noturna, sendo que a maior variação entre as duas estratégias, foi observada na MAPA de 

vigília, que passou de 26,0% quando se considerou apenas a medida alterada, para 40,3% 

quando, além da medida, foi considerado o auto-relato e o uso de anti-hipertensivo.  

A Tabela 23 mostra a caracterização dos profissionais em relação a hipertensão 

do avental branco, hipertensão mascarada e descenso da pressão arterial. 
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Tabela 23. Caracterização dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia em 

relação a hipertensão do avental branco, hipertensão mascarada e descenso pressórico. 

Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variáveis n % 

Hipertensão do Avental Branco*   

Ausente 167 91,8 

Presente 15 8,2 

Hipertensão mascarada*   

Ausente 146 80,2 

Presente 36 19,8 

Descenso    

Sistólico   

Presente (≥10) 106 47,5 

Ausente (≤0) 24 10,8 

Atenuado (>0 e < 10) 93 41,7 

Diastólico   

Presente (≥10) 155 69,5 

Ausente (≤0) 17 7,6 

Atenuado (>0 e < 10) 51 22,9 

*Profissionais com MAPA e que não faziam uso de medicamento anti-hipertensivo. 

Hipertensão do avental branco ocorreu em de 8,2% dos profissionais, hipertensão 

mascarada em 19,8% e a ausência de descenso contemplou 10,8% dos profissionais para 

o componente sistólico e 7,6% para o componente diastólico. Em relação ao descenso 

atenuado, a prevalência foi de 41,7% para a pressão sistólica e 22,9% para a pressão 

diastólica. Portanto, no componente sistólico, a maioria dos profissionais (52,5%) 

apresentou descenso atenuado ou ausente, enquanto no componente diastólico, esse 

percentual contemplou aproximadamente um terço (30,5%) dos pesquisados. 

A Tabela 24 mostra a caracterização dos profissionais estudados, em relação ao 

efeito do avental branco. 

Tabela 24. Caracterização dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia, em 

relação ao efeito do avental branco. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

  Efeito do avental branco 

 

Sistólico Diastólico 

 Diferenças (mmHg) n % n % 

< -20  21 9,4 8 3,6 

-20 a -10| 57 25,6 46 20,6 

-10 a -5| 30 13,5 45 20,2 

 -5 a 0 25 11,2 35 15,7 

0 3 1,3 2 0,9 

0 a 5| 23 10,3 24 10,8 

5 a 10| 15 6,7 28 12,6 

10 a 20| 26 11,7 26 11,7 

>20 23 10,3 9 4,0 

Efeito do avental branco 23 10,3 35 15,7 

Efeito do avental branco significativo 42 18,8 
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Observou-se que a maioria dos profissionais apresentou diferença negativa entre 

os valores da medida casual da pressão arterial e da monitorização ambulatorial da 

pressão arterial (MAPA) no período de vígília, tanto para o componente sistólico 

(59,7%), quanto para o componente diastólico (60,1%). Portanto, as médias observadas 

na MAPA do período de vigília, foram maiores que as médias observadas na medida 

casual.    

4.1.12. Estratificação de risco cardiovascular 

Neste estudo, a estratificação de risco cardiovascular foi realizada em três fases 

distintas: (1) determinação da presença de doença aterosclerótica significativa ou de seus 

equivalentes; (2) utilização dos escores de predição do risco; e (3) reclassificação do risco 

predito pela presença de fatores agravantes do risco.  

A Tabela 25 mostra a caracterização dos profissionais em relação as fases de 

estratificação de risco.   

Tabela 25. Caracterização dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia, segundo a 

estratificação de risco cardiovascular. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Fase 1 – Presença de doença aterosclerótica significativa ou de seus equivalentes 

 
Sim Não 

 
n % n % 

Acidente Vascular Encefálico  1 0,4 230 99,6 

Infarto Agudo do Miocárdio  2 0,9 229 99,1 

Angina Pectoris 18 7,8 213 92,2 

Diabetes mellitus* 18 7,8 213 92,2 

Doença renal crônica** 2 0,9 229 99,1 

Alto Risco Cardiovascular 37 16,0 194 84,0 

Fase 2 – Estratificação de Risco Cardiovascular (n=194)*** n % 

Baixo risco (< 5% ) 166 85,6 

Risco Intermediário: homens (≥ 5% e ≤ 20%) e Mulheres (≥ 5% e ≤ 10% ) 24 12,4 

Alto Risco: homens (> 20%) e mulheres (>10%) 4 2,1 

Fase 3 – Fatores Agravantes de Risco (n=24)**** Sim Não 

 n % n % 

Sindrome Metabólica (IDF) 19 79,2 5 20,8 

Proteína C Reativa de alta sensibilidade (>0,2 mg/dl) 20 83,3 4 16,7 

Alto Risco Cardiovascular 22 91,7 2 8,3 

Estratificação de Risco Cardiovascular Absoluto n % 

Baixo risco (< 5% ) 166 71,9 

Risco Intermediário: homens (≥ 5% e ≤ 20%) e Mulheres (≥ 5% e ≤ 10%) 2 0,9 

Alto Risco: homens (> 20%) e mulheres (>10%) 63 27,3 

* Auto relato ou uso de hipoglicemiante ou glicose plasmática ≥ 126 mg/dl 

** Ritmo de filtração glomerular pela formula MDRD < 60 ml/min/1,72 m
2 

***Os indivíduos categorizados como alto risco na fase 1 não são estratificados 

****Apenas os profissionais com risco intermediário na Fase 2 foram avaliados para a presença dos fatores agravantes 
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Os antecedentes pessoais para angina pectoris e diabetes mellitus estavam 

presentes em 7,8% dos pesquisados, cada um, infarto agudo do miocárdio foi referido por 

dois (0,9%) profissionais e apenas um (0,4%) profissional referiu acidente vascular 

encefálico prévio. Ainda, a partir da estimativa da taxa de filtração glomerular, 

identificou-se dois (0,9%) profissionais com doença renal crônica. 

A partir dos antecedentes pessoais e das variáveis identificadas, a primeira fase da 

estratificação de risco permitiu classificar 16,0% dos profissionais como portadores de 

alto risco cardiovascular. Na segunda fase da estratificação de risco cardiovascular, a 

partir do Escore de Risco Global (ERG), observou-se que a maioria dos profissionais 

(85,6%) apresentavam baixo risco de eventos cardiovasculares em 10 anos. 

Os profissionais classificados com risco intermediário/alto representaram 14,5% 

dos pesquisados, nesta etapa da estratificação.  

Na fase 3, os indivíduos classificados com risco intermediário (n=24;12,4%) na 

fase 2 foram avaliados em relação a presença dos fatores agravantes: síndrome 

metabólica de acordo com a IDF e/ou proteína c-reativa de alta sensibilidade > 0,2 

mg/dL. Quase a totalidade dos profissionais classificados com risco intermediário na fase 

2 (91,7%) foram reclassificados para alto risco cardiovascular na fase 3, devido a 

presença de síndrome metabólica (79,2%) e (83,3%) proteína C-reativa de alta 

sensibilidade maior que 0,2 mg/dL. 

Após as três etapas de estratificação de risco, foi possível calcular as prevalências 

do risco cardiovascular absoluto em 10 anos, entre os profissionais estudados. 

Aproximadamente um terço dos profissionais (28,2%) apresentou risco alto/intermediário 

para o desenvolvimento de morbidades cardiovasculares e 71,9% dos profissionais 

apresentou risco menor que 5,0% em 10 anos, sendo classificados com baixo risco 

(Tabela 25). 

Como estratégia de aprimoramento da estratificação de risco cardiovascular e 

seguindo as recomendações de algumas diretrizes nacionais, os profissionais de baixo 

risco e de risco intermediário com 45 ou mais anos (11,2%; n=26) foram estratificados 

com base no Escore de Risco pelo Tempo de Vida (ERTV). 
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A Tabela 26 mostra a estratificação de risco cardiovascular dos profissionais 

elegíveis, pelo tempo de vida. 

Tabela 26. Caracterização dos profissionais segundo o risco cardiovascular pelo tempo 

de vida em mulheres. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

  Situação de acordo com os fatores de risco em Mulheres 

  

Todos FR 

ótimos 

≥ 1 FR não 

ótimo(s) 

≥ 2 FR 

elevado(s) 1 FR principal 

≥ 2 FR 

principais 

  n % n % n % n % n % 

 DAC fatal ou IAM 

não-fatal 4 15,4 12 46,2 0 0,0 2 7,7 7 26,9 

Risco % (IC 95%) 1,6 (0-4,3) 9,3 (3-15,6) 9,3 (5-1370) 12,7 (10,3-15) 21,5 (17,5-25,5) 

AVC fatal ou não-

fatal 4 15,4 12 46,2 0 0,0 2 7,7 7 26,9 

Risco % (IC 95%) 8,3 (3,8-12,8) 8,9 (6,5-11,3) 9,1 (7,5-10,9) 9,1 (7,9-15,9) 11,5 (9,5-13,5) 

Morte 

cardiovascular 4 15,4 12 46,2 0 0,0 2 7,7 7 26,9 

Risco % (IC 95%)   4,8 (0,8-8,7) 4,9 (3,1-6,7) 6,9 (5,4-8,3) 11,2 (9,9-12,5) 21,9 (19,4-24,5) 

Eventos 

cardiovasculares 

ateroscleróticos 4 15,4 12 46,2 0 0,0 2 7,7 7 26,9* 

Risco % (IC 95%) 4,1 (0-8,2) 12,2 (4,6-19,7) 15,6 (10,3-20,9) 20,2 (17,2-23,2) 30,7 (26,3-35,0) 

 

 A estratificação de risco pelo tempo de vida mostrou que 26,9% dos 

profissionais com 45 anos ou mais, classificados como baixo risco ou risco 

cardiovascular intermediário pelo escore de risco global, apresentaram alto risco (30,7%) 

para eventos cardiovasculares ateroscleróticos, sendo todos do sexo feminino.  

 Situação de acordo com os fatores de risco em Homens 

 

Todo

s FR ótimos 

≥ 1 FR 

não ótimo(s) 

≥ 2 FR 

elevado(s) 

1 FR 

principal 

≥ 2 FR 

principais 

 n % n % n % n % n % 

 DAC fatal ou IAM 

não-fatal 0 0,0 1 3,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Risco % (IC 95%) 1,7 (0-4,3) 27,5 (15,7-39,3) 32,7 (24,5-41,0) 34,0 (30,4-37,6) 42,0 (37,6-46,5) 

AVC fatal ou não-

fatal 0 0,0 1 3,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Risco % (IC 95%) 6,7 (1,4-11,9) 7,7 (5,0-10,4) 8,5 (6,9-15,6) 8,4 (7,5-9,4) 10,3 (9,0-11,7) 

Morte 

cardiovascular 0 0,0 1 3,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Risco % (IC 95%) 9,1 (0-18,6) 13,1 (9,9-16,3) 15,3 (13,3-17,3) 20,7 (19,4-22,2) 32,5 (30,5-34,5) 

Eventos 

cardiovasculares 

ateroscleróticos 0 0,0 1 3,8 0 0,0 0 0,0 0* 0,0 

Risco % (IC 95%) 1,4 (0-3,4) 31,2 (17,6-44,7) 35,0 (26,8-43,2) 39,6 (35,7-43,6) 49,5 (45,0-53,9) 

*Alto risco / DAC: Doença Arterial Coronariana / IAM: Infarto Agudo do Miocárdio / AVC: Acidente Vascular 

Encefálico / FR: Fatores de Risco                                           
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Ainda, 12 profissionais do sexo feminino apresentaram 12,2% de risco de eventos 

cardiovasculares ao longo da vida, enquanto quatro apresentaram 4,1% e dois 

apresentaram 20,2%. Entre os homens, o único profissional que foi classificado pelo 

tempo de vida apresentou 31,2% de risco de desenvolver doenças cardiovasculares ao 

longo da vida (Tabela 26). 

4.1.13. Perfil de carga alostática 

A Tabela 27 mostra a caracterização dos profissionais em relação a carga 

alostática. 

Nos marcadores cardiovasculares de carga alostática, para fins de descrição, 

utilizou-se os valores da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da 

Pressão Arterial (MAPA) do período de vigília. 

 

 

 

 



 

 

Tabela 27. Distribuição dos biomarcadores da carga alostática e caracterização dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia, 

quanto ao perfil de carga alostática, considerando a medida casual e a Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA). Rio de Janeiro – 

RJ, 2015. 

Biomarcadores da Carga Alostática 

 

Valores de referência (SI) Média (DP) 25° Percentil 75° Percentil 
Risco Elevado 

n (%) 

Marcadores cardiovasculares 

    

 

Pressão arterial casual      

Pressão Arterial Sistólica (mmHg) 90-140 119,8 (16,0) 108,0 131,0 67 (29,0) 

Pressão Arterial Diastólica (mmHg) 60-90 78,9 (29,3) 68,0 86,0 84 (36,4) 

Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA)      

24 horas      

Pressão Arterial Sistólica (mmHg) - 118,1 (11,7) 110,0 126,0 38 (17,0) 

Pressão Arterial Diastólica (mmHg) - 74,8 (8,8) 69,0 81,0 62 (27,8) 

Período de vigília      

Pressão Arterial Sistólica (mmHg) - 121,5 (12,0) 113,0 129,0 36 (16,1) 

Pressão Arterial Diastólica (mmHg) - 78,5 (8,8) 72,0 85,0 54 (24,2) 

Período de sono      

Pressão Arterial Sistólica (mmHg) - 110,5 (13,5) 101,0 119,0 49 (22,0) 

Pressão Arterial Diastólica (mmHg) - 67,3 (11,0) 59,0 75,0 78 (35,0) 

Razão cintura/quadril (RCQ) 0,8-1,0 0,85 (0,09) 0,79 0,92 30 (13,0) 

Marcadores imunológicos 

    

 

Proteína C-reativa ultrassensível (mmol/L) 28,57 5,5 (6,8) 2,3 6,5 142 (61,5) 

Fibrinogênio (g/L) 1,8-4,0 3,1 (0,7) 2,5 3,6 69 (29,9) 

Marcadores metabólicos 

    

 

Colesterol total (mmol/L) <5,17 4,8 (1,0) 4,2 5,6 195 (84,4) 

HDL-colesterol (mmol/L) >1,55 1,4 (0,4) 1,1 1,7 22 (9,5) 

Triglicérides (mmol/L) ≤ 2,26 1,5 (0,8) 0,9 2,1 86 (37,2) 

Hemoglobina glicada (%) 0,0460-0,0620 0,05 (0,008) 0,04 0,06 36 (15,6) 

Creatinina (mmol/L) 26,52 – 114,92 68,0 (14,5) 61,9 79,6 12 (5,2) 

Marcadores neuroendócrinos 

    

 

Cortisol plasmático (mmol/L) 118,63-618,01 542,8 (221,0) 371,1 680,6 149 (64,5) 

Carga Alostática 

    

 

Medida casual da pressão arterial Mín-Máx 0-10 3,9 (1,9) 2,0 5,0 134 (58,0) 

MAPA de vigília Mín-Máx 0-9 4,0 (1,7) 2,0 4,0 166 (74,4) 



Resultados 136 

Juliano dos Santos 

 

 Considerando os níveis subclínicos porposto na teoria da carga alostática (acima do 

percentil 75), entre os marcadores cardiovasculares, a pressão arterial casual diastólica foi a 

que apresentou maior prevalência (36,4%) de nível elevado, seguida pela pressão diastólica 

do período de sono (35,0%) e (29,0) pressão arterial casual sistólica. A maioria dos 

profissionais (61,5%) apresentou nível de proteína c-reativa ultrassensível elevado, enquanto 

a prevalência de fibrinogênio elevado foi de aproximadamente (29,9%) um terço dos 

pesquisados.  

O colesterol total foi o marcador metabólico com a maior prevalência (84,4%) de 

alteração, seguido pelas triglicérides (37,2%), hemoglobina glicada (15,6%), HDL-colesterol 

(9,5%) e (5,2%) creatinina. O marcador neuroendócrino, cortisol plasmático evidenciou níveis 

alterados em 64,5% dos profissionais. 

Considerando a pressão arterial casual, como macador cardiovascular do ICA,  a 

média obtida foi de 3,9 pontos, variando de 0 (valor mínimo) a 10 (valor máximo) pontos e, a 

prevalência de carga alostática elevada foi de 58,0%. Considerando a MAPA do período de 

vigília, como marcador cardiovascular, a média do ICA foi de 4,0 pontos, variando de 0 (valor 

mínimo) a 9 pontos e, carga alostática elevada contemplou 74,4% dos profissionais estudados 

(Tabela 27).  

Salienta-se que independente da estratégia utilizada, a maioria dos profissionais de 

enfermagem estudados estavam com sobrecarga do sistema alostático. 

Nas análises bivariadas e multivariada foi utilizado o Índice de Carga Alostática (ICA) 

obtido a partir da medida casual da pressão arterial, conforme preconizado.    

4.2. RISCO CARDIOVASCULAR E CARGA ALOSTÁTICA: ANÁLISES 

UNIVARIADAS E MULTIVARIADAS 

Com objetivo de identificar as variáveis sociodemográficas, biopsicoemocionais e 

relacionadas ao trabalho, associadas ao risco cardiovascular intermediário/alto, carga 

alostática elevada, hipertensão arterial, MAPA do período de 24 horas, MAPA do período de 

vigília e MAPA do período de sono alteradas, após a análise descritiva, as variáveis 

independentes do estudo foram submetidas a análises univariadas e multivariadas. 
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4.2.1. Risco cardiovascular e Carga alostática: características sociodemográficas 

A Tabela 28 mostra a relação do risco cardiovascular e da carga alostática, com as 

variáveis sociodemográficas (sexo, idade, etnia, situação marital, número de filhos e renda 

mensal individual e familiar). 

Tabela 28. Relação do risco cardiovascular e da carga alostática dos profissionais de 

enfermagem que atuam em oncologia, com variáveis sociodemográficas. Rio de Janeiro – RJ, 

2015. 

Características 

sociodemográficas 

Risco Cardiovascular 

 
Carga Alostática 

 Baixo 

(n=166) 

Intermediário/

Alto (n=65) 

Valor de 

p 

Baixa 

 (n=97) 

Elevada 

(n=134) 

Valor 

de p 

  n % n % 

 
n % n % 

 Sexo 

          Feminino 142 85,5 49 75,4 
0,067 

82 84,5 109 81,3 
0,527 

Masculino 24 14,5 16 24,6 15 15,5 25 18,7 

Idade: Média (DP) 37,0 (7,0) 46,3 (7,8) <0,0001* 39,0 (8,4) 40,1 (8,3) 0,272* 

20-29 25 15,1 0 0,0 

<0,0001*

* 

7 7,2 18 13,4 

0,114** 
30-39 83 50,0 16 24,6 50 51,5 49 36,6 

40-49  49 29,5 21 32,3 26 26,8 44 32,8 

≥ 50 9 5,4 28 43,1 14 14,4 23 17,2 

Etnia 

      

 

   Branca 76 45,8 29 44,6 

0,984** 

43 44,3 62 46,3 

0,759** Não branca 78 47,0 31 47,7 48 49,5 61 45,5 

Amarela 12 7,2 5 7,7 6 6,2 11 8,2 

Status marital 

      

 

   Com companheiro (a) 117 70,5 46 70,8 
0,966 

64 66,0 99 73,9 
0,193 

Sem companheiro (a) 49 29,5 19 29,2 33 34,0 35 26,1 

Número de filhos:  Média 

(DP)  0,9 (1,1) 1,5 (1,2) <0,0001* 1,1 (1,1) 1,2 (1,2) 0,551 

0 67 40,4 15 23,1 

0,002** 

36 37,1 46 34,3 

0,929** 
1 55 33,1 18 27,7 31 32,0 42 31,3 

2 35 21,1 19 29,2 22 22,7 32 23,9 

≥ 3 9 5,4 13 20,0 8 8,2 14 10,4 

Renda (n=230) 

          Individual (R$):  

 Média (DP) 

5.958,06 

(2.382,45) 

5.923,84 

(3.104,47) 0,603* 

5.862,3 

(2.733,5) 

6.010,1 

(2.508,1) 0,371* 

Renda familiar (R$):  

Média (DP)  

9.214,54 

(4.348,24) 

8.614,61 

(4.590,29) 0,294* 

8.558,3 

(4.290,0) 

9.393,6 

(4.487,8) 0,099* 

*: teste U Mann-Whitney     **: Razão de verossimilhança 

Os profissionais com risco cardiovascular intermediário/alto eram mais velhos e 

tinham mais filhos. Quando comparou-se os grupos com baixo risco e com risco 

intermediário/alto, observou-se que o grupo com risco intermediário/alto apresentou maior 

média de idade [46,3 (DP=7,8) vs 39,6 (DP=8,3) anos] e, em sua maioria (75,4% vs 34,9%) 

tinha 40 anos ou mais. Da mesma forma, a média do número de filhos foi maior entre os 

profissionais com risco cardiovascular intermediário/alto [1,5 (DP=1,2) vs 0,9 (DP=1,1)], dos 

quais quase metade (49,2% vs 26,5%) tinha 2 ou mais filhos.  
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Não houve associação entre a carga alostática e as características sociodemográficas 

estudadas (Tabela 28). 

4.2.2. Risco cardiovascular e Carga alostática: características profissionais e 

relacionadas ao trabalho 

Tabela 29. Relação das características profissionais e relacionadas ao trabalho dos 

profissionais de enfermagem que atuam em oncologia, com o risco cardiovascular e a carga 

alostática. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

                                                                                                             (continua) 

Características profissionais e 

relacionadas ao trabalho 

Risco Cardiovascular 

 
Carga Alostática   

Baixo 

(n=166) 

Intermediá

rio/Alto 

(n=65) 

Valor 

de p 

Baixa 

(n=97) 

Elevada 

(n=134) 

Valor 

de p 

  n % n % 

 
n % n %   

Categoria profissioal                     

Técnicos/auxiliares de enfermagem 96 57,8 51 78,5 
0,003 

58 59,8 89 66,4 
0,302 

Enfermeiros 70 42,2 14 21,5 39 40,2 45 33,6 

Tempo de formado (em anos): 

Média (DP)  13,9 (6,2) 22,3 (8,2) 
<0,000

1* 15,1 (7,6) 17,1 (7,9) 0,040* 

|5-9| 45 27,1 4 6,2 

<0,000

1** 

42 43,3 42 31,3 

0,233** 
|10-14|  56 33,7 9 13,8 26 26,8 44 32,8 

|15-24| 54 32,5 20 30,8 12 12,4 15 11,2 

≥25 11 6,6 32 49,2 17 17,5 33 24,6 

Maior formação concluída 

          Nível Técnico 44 26,5 34 52,3 
<0,000

1** 

28 28,9 50 37,3 
0,122** Graduação 23 13,9 10 15,4 11 11,3 22 16,4 

Residência/Especialização/Mestrado 99 59,6 21 32,3 58 59,8 62 46,3 

Número de vínculos empregatícios 

          1 90 54,2 40 61,5 
0,040*

* 

58 59,8 72 53,7 
0,134** 2 67 40,4 25 38,5 33 34,0 59 44,0 

3 9 5,4 0 0,0 6 6,2 3 2,2 

Horas de trabalho semanal: Média 

(DP) 

52,6 

(15,7) 

50,3 

(15,0) 0,295* 51,1 (14,8) 52,6 (16,0) 0,582* 

Escala de trabalho 

          Plantonista diurno 91 54,8 32 49,2 
0,254*

* 

52 53,6 71 53,0 
0,962** Plantonista noturno 60 36,1 30 46,2 38 39,2 52 38,8 

Diarista 15 9,0 3 4,6 7 7,2 11 8,2 

Trabalho em turnos 67 40,4 26 40,0 0,960 33 34,0 60 44,8 0,100 

Sofreu acidente durante o trabalho 

hospitalar 89 53,6 28 43,1 

 

0,150 

 

59 

 

60,8 

 

58 

 

43,3 0,008 

Sofreu agressão física ou verbal 

durante o trabalho hospitalar  104 62,7 38 58,5 

 

0,556 

 

58 

 

59,8 

 

84 

 

62,7 0,656 

Quem foi o agressor?***           

Profissionais 41 39,4 15 39,5 0,996 22 37,9 34 40,5 0,76 

Pacientes 57 54,8 20 52,6 0,818 32 55,2 45 53,6 0,851 

Acompanhantes 62 59,6 22 57,9 0,853 34 58,6 50 59,5 0,914 

Trabalha cansado(a)           

Freqüentemente/Algumas vezes 157 94,6 56 86,2 
0,032 

93 95,8 120 89,6 
0,077 

Raramente 9 5,4 9 13,8 4 4,1 14 10,4 



Resultados 139 

Juliano dos Santos 

 

                                                                                                      (continuação) 

Características profissionais e 

relacionadas ao trabalho 

Risco Cardiovascular 

 
Carga Alostática   

Baixo 

(n=166) 

Intermediá

rio/Alto 

(n=65) 

Valor 

de p 

Baixa 

(n=97) 

Elevada 

(n=134) 

Valor 

de p 

  n % n % 

 
n % n %   

Termina o plantão se sentindo 

psicologicamente cansado(a) 
 

   
     

 

Freqüentemente / Algumas vezes 149 89,8 52 80,0 
0,047 

84 86,6 117 87,3 
0,873 

Raramente/Nunca 17 10,2 13 20,0 13 13,4 17 12,7 

Sua concentração diminui durante o 

plantão       

Freqüentemente / Algumas vezes 114 68,7 30 46,2 
0,001 

69 71,1 75 56,0 
0,019 

Raramente/Nunca 52 31,3 35 53,8 28 28,9 59 44,0 

*: Teste U Mann-Whitney                    **: Razão de verossimilhança                            ¥: Teste exato de Fischer                               

****: Respostas não mutuamente exclusivas 

 (conclusão) 

A partir dos dados da Tabela 29, é possível observar que, no que se refere as 

características profissionais e relacionadas ao trabalho, os grupos com baixo risco e risco 

cardiovascular intermediário/alto foram diferentes em relação a categoria profissional, tempo 

de formação profissional, maior formação concluída, número de vínculos empregatícios, 

trabalharem cansados, sentirem-se psicologicamente cansados e terem a concentração 

diminuída, durante o plantão. 

Em relação a carga alostática, observou-se que os indivíduos com carga baixa e 

elevada foram diferentes em relação ao tempo de formação profissional, ocorrência de 

acidente durante o trabalho hospitalar e o nível de concentração durante o plantão.  

A proporção de profissionais com risco cardiovascular intermediário/alto foi maior 

entre técnicos/auxiliares de enfermagem (78,5% vs 21,5%), entre aqueles que tinham maior 

tempo de formação [22,3 (DP=8,2) vs 13,9 (6,2) e 25 ou mais anos (49,2% vs 6,6%)] e menor 

formação profissional [nível técnico (52,3% vs 26,5%), residência/especialização/mestrado 

(32,3% vs 59,6%)]. Houve maior proporção de profissionais com risco cardiovascular 

intermediário/alto, que referiu apenas um vínculo empregatício (61,5% vs 54,2%) e, em 

contrapartida, todos os profissionais que referiram três vínculos de trabalho foram 

classificados com baixo risco cardiovascular. Os profissionais com baixo risco cardiovascular 

trabalhavam cansados (94,6% vs 86,2%), terminavam o plantão se sentido psicologicamente 

cansados (89,8% vs 80,0%) e (68,7% vs 46,2%) tinham a concentração diminuída durante o 

plantão. 
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Os profissionais com carga alostática elevada apresentaram maior tempo médio de 

formação profissional [15,1 anos (DP=7,6 anos) vs 17,1 anos (DP=7,9 anos)] e representaram 

maior  frequência daqueles que referiram “raramente/nunca” ter a concentração diminuída 

durante o plantão hospitalar (44,0% vs 28,9%).  

Em contrapartida, maior prevalência de ocorrência de acidente durante o trabalho 

hospitalar foi observada entre os profissionais com carga alostática baixa (60,8% vs 43,3%) 

(Tabela 29). 

4.2.3. Risco cardiovascular e Carga alostática: antecedentes pessoais e condições de 

saúde 

A Tabela 30 mostra as relações entre os antecedentes pessoais e condições de saúde e, 

o risco cardiovascular e a carga alostática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 30. Relação do risco cardiovascular e da carga alostática dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia, com os antecedentes 

pessoais e condições de saúde. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Antecedentes pessoais e condições de saúde* 
Risco Cardiovascular 

 
Carga Alostática   

Baixo (n=166) Intermediário/Alto (n=65) Valor de p Baixa (n=97) Elevada (n=134) Valor de p 

  n % n % 

 
n % n % 

 Hipertensão Arterial 25 15,1 34 52,3 <0,0001 20 20,6 39 29,1 0,144 

Diabetes Mellitus 0 0,0 15 23,1 <0,0001
¥
 6 6,2 9 6,7 0,872 

Dislipidemia 40 24,1 25 38,5 0,029 21 21,6 44 32,8 0,062 

Infarto Agudo do Miocárdio 0 0,0 2 3,1 0,078
¥
 0 0,0 2 1,5 0,511

¥
 

Acidente Vascular Encefálico 0 0,0 1 1,5 0,281
¥
 0 0,0 1 0,7 1,000

¥
 

Angina Pectoris 0 0,0 18 27,7 <0,0001 6 6,2 12 9,0 0,438 

Varizes 107 64,5 40 61,5 0,678 54 55,7 93 69,4 0,032 

Dor Lombar 136 81,9 51 78,5 0,546 80 82,5 107 79,9 0,616 

Problemas Gástricos 85 51,2 28 43,1 0,266 42 43,3 71 53,0 0,146 

Problemas Renais 28 16,9 20 30,8 0,019 19 19,6 29 21,6 0,704 

Dor em Membros Superiores 56 33,7 28 43,1 0,184 35 36,1 49 36,6 0,940 

Dor em Membros Inferiores  132 79,5 46 70,8 0,155 74 76,3 104 77,6 0,813 

Infecção Urinária  49 29,5 23 35,4 0,387 29 29,9 43 32,1 0,723 

Tratamento de saúde atual? 

          Sim 60 36,1 30 46,2 
0,161 

38 39,2 52 38,8 
0,955 

Não  106 63,9 35 53,8 59 60,8 82 61,2 

Você faz uso de algum remédio? 
      

Sim 61 36,5 24 37,5 
0,743 

34 35,1 51 38,1 
0,640 

Não  106 63,5 40 62,5 63 64,9 83 61,9 

Fez ou faz uso de remédio para inibir o sono? 

      Sim 7 4,2 5 7,7 
0,326

¥
 

2 2,1 10 7,5 
0,068 

Não  159 95,8 60 92,3 95 97,9 124 92,5 

Fez ou faz uso de remédio para depressão? 

      Sim 27 16,3 18 27,7 
0,049 

14 14,4 31 23,1 
0,099 

Não  139 83,7 47 72,3 83 85,6 103 76,9 

¥: Teste exato de Fischer       
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Observou-se diferença entre os profissionais com baixo risco e risco cardiovascular 

intermediário/alto em relação a presença de hipertensão arterial, diabetes mellitus, 

dislipidemias, angina pectoris e problemas/alterações renais.  

A proporção de hipertensos (52,3% vs 15,1%), diabéticos (23,1% vs 0,0%), indivíduos 

com dislipidemias (38,5% vs 24,1%), angina pectoris (27,7% vs 0,0%) e problemas renais 

(30,8% vs 16,9%) foi maior entre os profissionais com risco cardiovascular intermediário/alto. 

A prevalência de varizes foi maior (69,4% vs 55,7%) entre os profissionais com carga 

alostática elevada (Tabela 30).  

4.2.4. Risco cardiovascular: pressão arterial casual 

A relação entre pressão arterial casual, risco cardiovascular e carga alostática está 

apresentada na Tabela 31. 

Tabela 31. Relação do risco cardiovascular dos profissionais de enfermagem que atuam em 

oncologia, com a pressão arterial casual. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Pressão Arterial Casual 
Risco Cardiovascular   

Baixo  

(n=166) 

Intermediário/ Alto  

(n=65) Valor de p 

  n % n % 

 Pressão arterial 
  

   Ótima 85 51,2 19 29,2 

0,007** 

Normal 33 19,9 11 16,9 

Limítrofe 31 18,7 22 33,8 

Hipertensão estágio 1 14 8,4 9 13,8 

Hipertensão estágio 2 2 1,2 4 6,2 

Hipertensão estágio 3 1 0,6 0 0,0 

Hipertensão sistólica isolada 4 2,4 4 6,2 0,226
¥
 

Hipertensão arterial 

(medida casual) 
17 10,2 13 20,0 

0,047 

Pressão arterial sistólica: mmHg: Média (DP) 117,1 (15,6) 126,7 (15,1) <0,0001* 

Pressão arterial diastólica: mmHg: Média (DP) 75,7 (11,4) 87,2 (51,5) 0,001* 

Hipertensão arterial identificada* 42 25,3 39 60,0 <0,0001 

Tratamento medicamentoso 12 48,0 28 82,4 0,005 

Pressão arterial controlada 13 92,9 21 72,4 0,231
¥
 

Verifica a pressão regularmente  54 32,5 31 47,7 0,032 

Frequência de verificação      

Diariamente  3 5,6 5 16,1 0,591** 

Semanalmente 20 37,0 13 41,9  

A cada 15 dias 9 16,7 4 12,9  

Mensalmente 16 29,6 6 19,4  

Semestralmente 5 9,3 2 6,5  

Anualmente (uma vez ao ano) 1 1,9 1 3,2  

Local de verificação***      

Casa 25 46,3 18 58,1 0,296 

Posto de saúde/Ambulatório 26 48,1 13 41,9 0,580 

Serviço particular 4 7,4 1 3,2 0,648
¥
 

*: Teste U Mann-Whitney          **: Razão de verossimilhança              ¥: Teste exato de Fischer     
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 A prevalência de níveis pressóricos ótimos (51,2% vs 29,2%) e normais (19,9% 

vs 16,9%) foi maior entre os profissionais com baixo risco cardiovascular, enquanto os níveis 

pressóricos limítrofes (33,8% vs 18,7%), hipertensão estágio 1 (13,8% vs 8,4%) e hipertensão 

estágio 2 (6,2% vs 1,2%) foi maior entre os profissionais com risco cardiovascular 

intermediário/alto. 

A prevalência de profissionais com pressão arterial casual maior ou igual a 140/90 

mmHg (20,0% vs 10,2%), assim como as médias pressóricas sistólica [126,7 mmHg 

(DP=15,1 mmHg) vs 117,1 mmHg (DP=15,6 mmHg)] e diastólica [87,2 mmHg (DP=51,5 

mmHg) vs 75,7 mmHg (DP=11,4mmHg)] também foi maior entre os profissionais com risco 

cardiovascular intermediário/alto. Esse mesmo perfil foi observado em relação a hipertensão 

arterial identificada (60,0% vs 25,3%), uso de anti-hipertensivo (82,4% vs 48,0%) e hábito de 

verificar a pressão arterial regularmente (47,7% vs 32,5%) (Tabela 31).  

4.2.5. Risco cardiovascular: diabetes e dislipidemias  

Os dados da Tabela 32 mostram que houve diferença entre os profissionais com 

diferentes estimativas de risco cardiovascular em relação a realização de tratamento 

medicamentoso para o diabetes mellitus, assim como o hábito de verificar e a frequência de 

verificação dos níveis de glicemia regularmente.  

Tabela 32. Relação do risco cardiovascular dos profissionais de enfermagem que atuam em 

oncologia, com variáveis relacionadas ao controle do diabetes mellitus. Rio de Janeiro – RJ, 

2015. 

Diabetes mellitus 
Risco Cardiovascular 

 
Baixo (n=166) Intermediário/Alto (n=65) Valor de p 

  n % n % 

 Tratamento medicamentoso (n=11) 0 0,0 11 16,9 <0,0001
¥
 

Verifica a glicemia regularmente  
 

36 

 

21,7 28 43,1 0,001 

Frequência de verificação 
  

   Diariamente  0 0,0 2 7,1 

0,024** 

Semanalmente (a cada 7 dias) 3 8,3 6 21,4 

A cada 15 dias 1 2,8 3 10,7 

Mensalmente (1 vez ao mês) 9 25,0 8 28,6 

Semestralmente (a cada 6 meses) 8 22,2 6 21,4 

Anualmente (uma vez ao ano) 15 41,7 3 10,7 

Local de verificação** 
  

   Casa 1 2,8 4 14,3 0,159
¥
 

Posto de saúde/Ambulatório 15 41,7 14 50,0 0,506 

Serviço particular 20 55,6 11 39,3 0,196 

¥: Teste exato de Fischer                                      **: Razão de verossimilhança  
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Tanto em relação ao tratamento medicamentoso (16,9% vs 0,0%), quanto em relação 

ao hábito de verificar regularmente a glicemia (43,1% vs 21,7%), a prevalência foi maior 

entre os profissionais com risco cardiovascular intermediário/alto. Em relação a frequência de 

verificação dos níveis de glicemia, destaca-se as maiores prevalências observadas entre os 

profissionais com risco cardiovascular intermediário/alto em diariamente (7,1% vs 0,0%), 

semanalmente (21,4% vs 8,3%) e a cada 15 dias (10,7% vs 2,8%), assim como a prevalência 

observada em anualmente, que foi maior (41,7% vs 10,7%) entre os profissionais com baixo 

risco cardiovascular (Tabela 32). 

Os dados da Tabela 33 mostram que em relação ao controle da dislipidemia, os 

profissionais com diferentes perfis de risco cardiovascular foram diferentes em relação a 

realização de tratamento medicamentoso e local de verificação do perfil lipídico.  

Tabela 33. Relação do risco cardiovascular dos profissionais de enfermagem que atuam em 

oncologia, com variáveis relacionadas ao controle de dislipidemias. Rio de Janeiro – RJ, 

2015. 

Dislipidemias 
Risco Cardiovascular 

 
Baixo (n=166) Intermediário/Alto (n=65) Valor de p 

  n % n % 

 

Tratamento medicamentoso (n=14) 

 

5 

 

3,0 9 13,8 
 

0,004
¥
 

Verifica o perfil lipidico regularmente  83 50,0 37 56,9 0,344 

Frequência de verificação 
  

   Semanalmente (a cada 7 dias) 3 3,6 0 0,0 

0,321** 

Mensalmente (1 vez ao mês) 3 3,6 2 5,4 

Semestralmente (a cada 6 meses) 

 

19 

 

22,9 12 

 

32,4 

Anualmente (uma vez ao ano) 58 69,9 23 62,2 

Local de verificação** 
  

   Posto de saúde/Ambulatório 12 14,6 11 29,7 0,054 

Serviço particular 71 85,5 28 75,5 0,189 

¥: Teste exato de Fischer       **: Razão de verossimilhança                     

O uso de medicamentos para o controle de dislipidemias foi maior entre os 

profissionais com risco cardiovascular intermediário/alto (13,8% vs 3,0%), assim como a 

verificação do perfil lipídico no posto de saúde/ambulatório (29,7% vs 14,6%). 
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4.2.6. Risco cardiovascular e Carga alostática: antecedentes familiares 

Tabela 34. Relação do risco cardiovascular e da carga alostática dos profissionais de 

enfermagem que atuam em oncologia, com os antecedentes familiares. Rio de Janeiro – RJ, 

2015. 

Antecedentes familiares 

Risco Cardiovascular 

 
Carga Alostática 

 Baixo 

(n=166) 

Intermediário/

Alto (n=65) 

Valor 

de p 

Baixa  

(n=97) 

Elevada 

(n=134) 

Valor 

de p 

Hipertensão Arterial n % n % 

 
n % n % 

 Não/Não sei 21 12,7 5 7,7 
0,284 

10 10,3 16 11,9 
0,699 

Sim 145 87,3 60 92,3 87 89,7 118 88,1 

Pai 71 49,0 28 46,7 0,764 45 51,7 54 45,8 0,399 

Mãe 95 65,5 47 78,3 0,070 58 66,7 84 71,2 0,488 

Avós 67 46,2 16 26,7 0,010 41 47,1 42 35,6 0,096 

Irmãos 24 16,6 18 30,0 0,030 15 17,2 27 22,9 0,323 

Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 
         Não/Não sei 96 57,8 36 55,4 

0,735 
56 57,7 76 56,7 

0,878 
Sim 70 42,2 29 44,6 41 42,3 58 43,3 

Pai 17 24,3 10 34,5 0,300 9 22,0 18 31,0 0,318 

Mãe 12 17,1 5 17,2 1,000
¥
 8 19,5 9 15,5 0,604 

Avós 32 45,7 10 34,5 0,303 16 39,0 26 44,8 0,565 

Irmãos 1 1,4 5 17,2 0,008
¥
 2 4,9 4 6,9 1,000

¥
 

Acidente Vascular Encefálico (AVE) 
         Não/Não sei 84 50,6 35 53,8 

0,657 
49 50,5 70 52,2 

0,796 
Sim 82 49,4 30 46,2 48 49,5 64 47,8 

Pai 8 9,8 8 26,7 0,033
¥
 5 10,4 11 17,2 0,311 

Mãe 4 4,9 6 20,0 0,022
¥
 5 10,4 5 7,8 0,742

¥
 

Avós 44 53,7 11 36,7 0,111 23 47,9 32 50,0 0,827 

Irmãos 2 2,4 4 13,3 0,043
¥
 3 6,3 3 4,7 1,000

¥
 

Diabetes Mellitus           

Não/Não sei 48 28,9 25 38,5 
0,161 

29 29,9 44 32,8 
0,635 

Sim 118 71,1 40 61,5 68 70,1 90 67,2 

Pai 26 22,0 13 32,5 0,185 16 23,5 23 25,6 0,770 

Mãe 38 32,2 24 60,0 0,002 21 30,9 41 45,6 0,061 

Avós 56 47,5 16 40,0 0,413 36 52,9 36 40,0 0,106 

Irmãos 7 5,9 5 12,5 0,182
¥
 6 8,8 6 6,7 0,612 

Dislipidemias           

Não/Não sei 52 31,3 23 35,4 
0,554 

29 29,9 46 34,3 
0,478 

Sim 114 68,7 42 64,6 68 70,1 88 65,7 

Pai 30 26,3 12 28,6 0,778 20 29,4 22 25,0 0,538 

Mãe 66 57,9 30 71,4 0,123 37 54,4 59 67,0 0,108 

Avós 21 18,4 2 4,8 0,033 12 17,6 11 12,5 0,369 

Irmãos 22 19,3 11 26,2 0,350 15 22,1 18 20,5 0,808 

Angina Pectoris           

Não/Não sei 119 71,7 38 58,5 
0,053 

66 68,0 91 67,9 
0,983 

Sim 47 28,3 27 41,5 31 32,0 43 32,1 

Pai 13 27,7 6 22,2 0,606 6 19,4 13 30,2 0,291 

Mãe 17 36,2 13 48,1 0,312 13 41,9 17 39,5 0,836 

Avós 18 38,3 3 11,1 0,013 13 41,9 8 18,6 0,028 

Irmãos 2 4,3 1 3,7 1,000
¥
 1 3,2 2 4,7 1,000

¥
 

¥: Teste exato de Fischer                               
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A relação entre antecedentes familiares, risco cardiovascular e carga alostática está 

apresentada na Tabela 34. 

A prevalência de antecedente familiar para hipertensão arterial foi maior entre os avós 

dos profissionais com baixo risco cardiovascular (46,2% vs 26,7%) e entre os irmãos dos 

profissionais com risco intermediário/alto (16,6% vs 30,0%). Os antecedentes para infarto 

agudo do miocárdio (1,4% vs 17,2%) e acidente vascular encefálico [(2,4% vs 13,3% - 

irmãos; 9,8% vs 26,7% - pai e 4,9% vs 20,0% - mãe)] foi maior entre os profissionais com 

risco cardiovascular intermediário/alto, assim como diabetes (32,2% vs 60,0% - mãe). Em 

sentido contrário, a prevalência de antecedentes familiares para dislipidemias (18,4% vs 

4,8%) foi maior entre os avós dos profissionais com baixo risco cardiovascular. A ocorrência 

de antecedente familiar para angina pectoris foi maior entre os profissionais com risco 

cardiovascular intermediário/alto (41,5% vs 28,3%), que ocorreu com maior frequência 

(38,3% vs 11,1%) entre os avós daqueles com baixo risco cardiovascular. 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os profissionais com carga 

alostática baixa e elevada, em relação as frequências das morbidades vinculadas aos 

antecedentes familiares. 

A prevalência de antecedente familiar para hipertensão arterial foi maior entre os avós 

dos profissionais com baixo risco cardiovascular (46,2% vs 26,7%) e entre os irmãos dos 

profissionais com risco intermediário/alto (16,6% vs 30,0%). Os antecedentes para infarto 

agudo do miocárdio (1,4% vs 17,2%) e acidente vascular encefálico [(2,4% vs 13,3% - 

irmãos; 9,8% vs 26,7% - pai e 4,9% vs 20,0% - mãe)] foi maior entre os profissionais com 

risco cardiovascular intermediário/alto, assim como diabetes (32,2% vs 60,0% - mãe). Em 

sentido contrário, a prevalência de antecedentes familiares para dislipidemias (18,4% vs 

4,8%) foi maior entre os avós dos profissionais com baixo risco cardiovascular.  

A ocorrência de antecedente familiar para angina pectoris foi maior entre os 

profissionais com risco cardiovascular intermediário/alto (41,5% vs 28,3%) (Tabela 34).  

No entanto, angina pectoris ocorreu com maior frequência (38,3% vs 11,1%) entre os 

avós daqueles com baixo risco cardiovascular. 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os diferentes intensidades de 

carga alostática, em relação as frequências das morbidades vinculadas aos antecedentes 

familiares (Tabela 34). 
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4.2.7. Risco cardiovascular e Carga alostática: hábitos e estilos de vida 

 A Tabela 35 mostra a relação do risco cardiovascular e da carga alostática com 

os hábitos e estilos de vida dos profissionais estudados. 

Tabela 35. Relação do risco cardiovascular e da carga alostática dos profissionais de 

enfermagem que atuam em oncologia com os hábitos e estilos de vida. Rio de Janeiro – RJ, 

2015. 

Hábitos e estilos de vida 

Risco Cardiovascular 

 
Carga Alostática 

 

Baixo 

(n=166) 

Intermediá

rio/Alto 

(n=65) 

Valor 

de p 

Baixa 

(n=97) 

Elevada 

(n=134) 

Valor 

de p 

Tabagismo n % n % 

 
n % n % 

 Não, nunca fumei / Não, parei 159 95,8 58 89,2 0,071
¥
 

90 92,8 127 94,8 
0,531 

Sim 7 4,2 7 10,8 7 7,2 7 5,2 

Etilismo                     

Não, nunca bebi / Não, parei 118 71,1 44 67,7 
0,612 

69 71,1 93 69,4 
0,777 

Sim 48 28,9 21 32,3 28 28,9 41 30,6 

CAGE positivo 18 37,5 7 33,3 0,740 8 28,6 17 41,5 0,274 

Atividade física regular                     

Não, nunca pratiquei / Não, parei 107 64,5 44 67,7 
0,642 

58 59,8 93 69,4 
0,130 

Sim, pratico 59 35,5 21 32,3 39 40,2 41 30,6 

Frequência de realização de atividade física (n=80) 
1-3 dias/semana 45 76,3 17 81,0 

0,803

** 

30 76,9 32 78,0 
0,092*

* 
4-6 dias/semana 12 20,3 3 14,3 9 23,1 6 14,6 

Todos os dias 2 3,4 1 4,8 0 0 3 7,3 

Tempo gasto realizando exercícios físicos 

(em horas): Média (DP) 4,6 (4,0) 5,1 (3,7) 

0,503

* 4,6 (3,7) 4,9 (4,1) 0,755* 

Se considera uma pessoa 

nervosa/estressada 76 45,8 27 41,5 0,559 

 

45 

 

46,4 

 

58 

 

43,3 0,639 

Possui atividade de lazer 118 71,1 43 66,2 0,463 74 76,3 87 64,9 0,064 

Horas/mês de atividade de lazer: Média 

(DP) 30,4 (44,9) 39,5 (60,9) 

0,428

* 31,2 (51,3) 34,2 (48,3) 0,420* 

*: Teste U de Mann-Whitney              **: Razão de verossimilhança                      ¥: Teste exato de Fischer                              

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os profissionais com 

diferentes perfis de risco cardiovascular e entre os profissionais com diferentes intensidades 

de carga alostática em relação as variáveis relacionadas aos hábitos e estilos de vida. 
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4.2.8. Risco cardiovascular e Carga alostática: hábitos/frequência de consumo alimentar 

 A Tabela 36 mostra a relação do risco cardiovascular e da carga alostática com 

os hábitos e frequência de consumo alimentar. 

Tabela 36.  Relação do risco cardiovascular e da carga alostática dos profissionais de 

enfermagem que atuam em oncologia com os hábitos/frequência de consumo alimentar. Rio 

de Janeiro – RJ, 2015. 

(continua) 

Hábitos e Frequência alimentar 

Risco Cardiovascular 

 
Carga Alostática 

 

Baixo 

(n=166) 

Intermediá

rio/Alto 

(n=65) 

Valor 

de p** 

Baixa 

(n=97) 

Elevada 

(n=134) 

Valor 

de p** 

1. Em quantos dias da semana 

você costuma comer feijão?  n % n % 

 
n % n % 

 1 a 4 dias por semana 84 50,6 25 38,5 

0,246 

45 46,4 64 47,8 

0,886 5 a 7 dias por semana 71 42,8 35 53,8 46 47,4 60 44,8 

Quase nunca/ Nunca 11 6,6 5 7,7 6 6,2 10 7,5 

2. Em quantos dias da semana você costuma comer pelo menos um tipo de verdura ou legume? 

 1 a 4 dias por semana 89 53,6 34 52,3 

0,844 

47 48,5 76 56,7 

0,379 5 a 7 dias por semana 74 44,6 29 44,6 47 48,5 56 41,8 

Quase nunca 3 1,8 2 3,1 3 3,1 2 1,5 

3. Em quantos dias da semana você costuma comer salada de alface e tomate ou salada de 

qualquer outra verdura ou legume cru? 

 1 a 4 dias por semana 110 66,3 34 52,3 

0,124 

57 58,8 87 64,9 

0,411 5 a 7 dias por semana 43 25,9 22 33,8 28 28,9 37 27,6 

Quase nunca / Nunca 13 7,8 9 13,8 12 12,4 10 7,5 

3.1. Num dia comum, você come este tipo de salada (n=209): 

 No almoço ou no jantar (1 vez ao 

dia) 109 71,2 30 53,6 
0,017 

57 67,1 82 66,1 
0,889 

No almoço e no jantar (2 vezes ao 

dia) 44 28,8 26 46,4 28 32,9 42 33,9 

4. Em quantos dias da semana você costuma comer verdura ou legume cozido junto com a 

comida ou na sopa? 

 1 a 4 dias por semana 104 62,7 40 61,5 

0,756 

60 61,9 84 62,7 

0,787 5 a 7 dias por semana 45 27,1 20 30,8 29 29,9 36 26,9 

Quase nunca / Nunca 17 10,2 5 7,7 8 8,2 14 10,4 

4.1. Num dia comum, você come verdura ou legume cozido (n=209): 

 No almoço ou no jantar (1 vez ao 

dia) 112 75,2 36 60,0 
0,029 

65 73,0 83 69,2 
0,543 

No almoço e no jantar (2 vezes ao 

dia) 37 24,8 24 40,0 24 27,0 37 30,8 

5. Em quantos dias da semana você costuma comer carne vermelha (boi, porco, cabrito)? 

 1 a 4 dias por semana 133 80,1 51 78,5 

0,820 

82 84,5 102 76,1 

0,283 5 a 7 dias por semana 26 15,7 12 18,5 12 12,4 26 19,4 

Quase nunca / Nunca 7 4,2 2 3,1 3 3,1 6 4,5 

5.1. Quando você come carne vermelha com gordura, o(a) sr(a) costuma (n=222): 

 Tirar sempre o excesso de gordura / 

Não come carne vermelha com 

muita gordura 119 74,8 53 84,1 0,135 71 75,5 101 78,9 0,552 

Comer com a gordura                40 25,2 10 15,9 23 24,5 27 21,1 
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(continuação) 

Hábitos e Frequência alimentar 

Risco Cardiovascular 

 
Carga Alostática 

 

Baixo 

(n=166) 

Intermediá

rio/Alto 

(n=65) 

Valor 

de p** 

Baixa 

(n=97) 

Elevada 

(n=134) 

Valor 

de p** 

6. Em quantos dias da semana 

você costuma comer 

frango/galinha? n % n % 

 
n % n % 

 
1 a 4 dias por semana 135 81,3 55 84,6 

0,812 

77 79,4 113 84,3 

0,574 5 a 7 dias por semana 27 16,3 9 13,8 18 18,6 18 13,4 

Quase nunca / Nunca 4 2,4 1 1,5 2 2,1 3 2,2 

6.1. Quando você come frango/galinha com pele, o(a) sr(a) costuma (n=226): 

Tirar sempre a pele / Não come 

pedaços de frango com pele 126 77,8 57 89,1 0,051 75 78,9 108 82,4 0,509 

Comer com a pele 36 22,2 7 10,9 20 21,1 23 17,6 

7. Em quantos dias da semana você costuma tomar suco de frutas natural?  

1 a 4 dias por semana 106 63,9 37 56,9 

0,159 

60 61,9 83 61,9 

0,966 5 a 7 dias por semana 23 13,9 16 24,6 17 17,5 22 16,4 

Quase nunca / Nunca 37 22,3 12 18,5 20 20,6 29 21,6 

7.1. Num dia comum, quantos copos você toma de suco de frutas natural (n=182)? 

1 70 54,3 31 58,5 
0,602 

42 54,5 59 56,2 
0,825 

2 ou mais   59 45,7 22 41,5 35 45,5 46 43,8 

8. Em quantos dias da semana você costuma comer frutas? 

1 a 4 dias por semana 104 62,7 39 60,0 

0,900 

57 58,8 86 64,2 

0,184 5 a 7 dias por semana 51 30,7 22 33,8 36 37,1 37 27,6 

Quase nunca 11 6,6 4 6,2 4 4,1 11 8,2 

8.1. Num dia comum, quantas vezes você come frutas (n=216)? 

1 vez ao dia 99 63,9 35 57,4 
0,376 

55 59,1 79 64,2 
0,445 

2 ou mais vezes ao dia 56 36,1 26 42,6 38 40,9 44 35,8 

9. Em quantos dias da semana você costuma tomar refrigerante ou suco artificial? 

1 a 4 dias por semana 88 53,0 33 50,8 

0,205 

45 46,4 76 56,7 

0,162 5 a 7 dias por semana 46 27,7 13 20,0 25 25,8 34 25,4 

Quase nunca / Nunca 32 19,3 19 29,2 27 27,8 24 17,9 

9.1. Que tipo (n=180)?           

Normal 79 59,0 29 63,0 

0,753 

43 61,4 65 59,1 

0,521 Diet/Light/Zero 28 20,9 10 21,7 12 17,1 26 23,6 

Ambos 27 20,1 7 15,2 15 21,4 19 17,3 

9.2. Quantos copos/latinhas você costuma tomar por dia (n=180)? 

1 76 56,7 26 56,5 
0,982 

37 52,9 65 

5

9,1 
0,411 

≥2 58 43,3 20 43,5 33 47,1 45 

4

0,9 

10. Em quantos dias da semana você costuma tomar leite? (NÃO considerar soja) 

1 a 4 dias por semana 59 35,5 28 43,1 

0,504 

31 32,0 56 

4

1,8 

0,299 
5 a 7 dias por semana 77 46,4 25 38,5 46 47,4 56 

4

1,8 

Quase nunca / Nunca 30 18,1 12 18,5 20 20,6 22 

1

6,4 
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(continuação)                              

Hábitos e Frequência alimentar 

Risco Cardiovascular 

 
Carga Alostática 

 

Baixo 

(n=166) 

Intermediá

rio/Alto 

(n=65) 

Valor 

de p** 

Baixa 

(n=97) 

Elevada 

(n=134) 

Valor 

de p** 

10.1. Quando você toma leite, que 

tipo de leite costuma tomar 

(n=189)? n % n % 

 
n % n %   

Integral 64 47,1 29 54,7 

0,428 

36 46,8 57 50,9 

0,850 Desnatado ou semidesnatado 47 34,6 18 34,0 28 36,4 37 33,0 

Os dois tipos 25 18,4 6 11,3 13 16,9 18 16,1 

11. Em quantos dias da semana o sr(a) costuma comer alimentos doces? 

 1 a 4 dias por semana 104 62,7 39 60,0 

0,263 

70 72,2 73 54,5 

0,020 5 a 7 dias por semana 40 24,1 12 18,5 15 15,5 37 27,6 

Quase nunca / Nunca 22 13,3 14 21,5 12 12,4 24 17,9 

12. Em quantos dias da semana, você costuma trocar a comida do almoço ou jantar por 

sanduíches, salgados e/ou pizza? 

 1 a 4 dias por semana 80 48,2 33 50,8 

0,234 

41 42,3 72 53,7 

0,219 5 a 7 dias por semana 19 11,4 3 4,6 11 11,3 11 8,2 

Quase nunca / Nunca 67 40,4 29 44,6 45 46,4 51 38,1 
**: Razão de verossimilhança                   

                                                                                                                     (conclusão) 

Os profissionais com diferentes perfis de risco cardiovascular foram diferentes em 

relação a frequência de consumo diário de salada de alface e tomate ou salada de qualquer 

outra verdura ou legume cru, frequência de consumo de verdura ou legume cozido junto com 

a comida ou na sopa e, em relação a forma como frango é consumido (com ou sem pele). 

Aqueles que referiram comer verdura ou legume cozido junto com comida ou sopa, uma vez 

ao dia, foi maior entre aqueles com baixo risco cardiovascular (71,2% vs 53,6%), enquanto 

que os profissionais com risco intermediário/alto (46,4% vs 28,8%) consumiam verdura ou 

legume cozido duas vezes ao dia, em maior proporção. A frequência de indivíduos que 

referiram consumir verdura ou legume cozido uma vez ao dia foi maior (75,2% vs 60,0) entre 

os profissionais com baixo risco cardiovascular, assim como o consumo de frango com pele 

(22,2% vs 10,9%). Em sentido contrário, a proporção de profissionais que consumiam verdura 

ou legume cozido, duas vezes ao dia (40,0% vs 24,8%) e frango sem pele (89,1% vs 77,8%) 

foi maior entre aqueles com risco cardiovascular intermediário/alto. 

O percentual de profissionais que referiram consumir doces diariamente foi maior 

entre os que tinham carga alostática elevada (p=0,02; tabela 36). 
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4.2.9. Risco cardiovascular: variáveis antropométricas e de composição corporal. 

Os dados da Tabela 37 caracterizam os grupos com diferentes perfis de risco 

cardiovascular em relação a variáveis antropométricas e de composição corporal. 

Tabela 37. Variáveis antropométricas e de composição corporal, segundo o risco 

cardiovascular dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – 

RJ, 2015. 

Variáveis antropométricas e de 

composição corporal 

Risco Cardiovascular 

 Baixo  

(n=166) 

Intermediário/Alto 

(n=65) Valor de p 

  n % n % 

 Indice de Massa Corporal (IMC - 

Kg/m
2
): Média (DP) 27,0 (4,4) 29,0 (5,2) 0,005* 

Eutróficos (18,5-24,9 kg/m
2
) 56 33,7 14 21,5 

0,070 
Sobrepeso/Obesidade (≥25,0 kg/m

2
) 110 66,3 51 78,5 

Circunferência da cintura (cm): 

Média (DP) 88,3 (14,6) 94,0 (14,8) 0,007* 

Normal:Homens < 94 cm / Mulheres 

< 80 cm  57 34,3 12 18,5 

0,018 Aumentada/ Aumentada 

substancialmente: Homens ≥ 94 cm / 

Mulheres ≥ 80 cm   

109 65,7 53 81,5 

Razão Cintura/Quadril (RCQ): 

Média (DP) 0,84 (0,09) 0,88 (0,08) 0,004
t
 

Normal: Homens < 0,90 / Mulheres < 

0,85   89 53,6 26 40,0 
0,063 

Aumentada: Homens ≥ 0,90 / 

Mulheres ≥ 0,85   77 46,4 39 60,0 

Circunferência do pescoço 

(cm):Média (DP) 31,1 (3,7) 33,0 (3,9) 0,004* 

Não alterada: Homens < 39 cm / 

Mulheres < 35 cm   143 86,1 53 81,5 
0,380 

Alterada: Homens ≥ 39 cm / Mulheres 

≥ 35 cm  23 13,9 12 18,5 

Gordura Corporal (%GC):Média 

(DP) 38,6 (8,2) 38,7 (8,7) 0,990* 

Baixo/Normal 30 18,1 14 21,5 
0,546 

Alto/Muito Alto 136 81,9 51 78,5 

Gordura Visceral (%GV):Média 

(DP) 6,8 (2,5) 8,5 (4,3) 0,003* 

Normal (≤9) 144 86,7 49 75,4 
0,036 

Alto/Muito Alto (≥ 10) 22 13,3 16 24,6 

Músculo Esquelético (%ME):Média 

(DP) 25,8 (4,7) 26,4 (5,0) 0,447* 

Baixo 85 51,2 31 47,7 

0,792** Normal 63 38,0 25 38,5 

Alto/Muito Alto 18 10,8 9 13,8 

Idade Corporal (em anos):Média 

(DP) 46,6 (13,2) 55,1 (13,9) <0,0001 

Acima da idade real 122 73,5 47 72,3 
0,855 

Igual a/Abaixo da idade real 44 26,5 18 27,7 

*: Teste U de Mann-Whitney              **: Razão de verossimilhança             
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Foi possível observar que a média do índice de massa corporal foi maior entre os 

profissionais com risco cardiovascular intermediário/alto [29,0 (DP=5,2) vs 27,0 (DP=4,4)], 

assim como a média da circunferência da cintura [94,0 cm (DP=14,8 cm) vs 88,3 cm 

(DP=14,6 cm)], proporção de indivíduos com circunferência da cintura aumentada/ 

substancialmente aumentada (81,5% vs 65,7%) e média da circunferência do pescoço [33,0 

cm (DP=3,9 cm) vs 31,1 cm (DP=3,7cm)]. Os profissionais com risco cardiovascular 

intermediário/alto também apresentaram maior média de gordura visceral [8,5% (DP=4,3%) 

vs 6,8% (DP=2,5%)], maior prevalência de gordura visceral alta/muito alta (24,6% vs 13,3%) 

e maior média de idade corporal [55,1 anos (DP=13,9 anos) vs 46,6 anos (DP=13,2 anos)] 

(Tabela 37). 
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4.2.10. Risco cardiovascular: glicemia de jejum, proteína C reativa ultra-sensível, perfil 

lipídico, fibrinogênio, cortisol, creatinina e hemoglobina glicada 

Tabela 38. Relação da glicemia de jejum, proteína C-reativa ultra-sensível, perfil lipídico, 

fibrinogênio, cortisol, creatinina e hemoglobina glicada com o risco cardiovascular dos 

profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Exames Laboratoriais 

Risco Cardiovascular 

 
Baixo  

(n=166) 

Intermediário/Alto  

(n=65) Valor de p 

  n % n % 

 Glicemia de jejum (mg/dl):Média (DP) 90,4 (7,6) 102,7 (28,8) 0,001* 

Normal(<100 mg/dl) 151 91,0 43 66,2 

<0,0001** Tolerância à glicose diminuída (≥ 100 e < 126 mg/dl) 15 9,0 17 26,2 

Diabetes mellitus (≥126 mg/dl) 0 0,0 5 7,7 

Proteína C reativa ultrassennsível (mg/dl):Média (DP) 0,59 (0,80) 0,57 (0,38) 0,108* 

Normal (< 0,2 mg/dl) 36 21,7 10 15,4 
0,281 

Alterada (≥ 0,2mg/dl) 130 78,3 55 84,6 

Perfil lipídico 

     

Triglicérides (TG - mg/dl):Média (DP) 

124,3 

(65,4) 154,2 (71,7) 0,001* 

Desejável/Limítrofe  (≤ 150 mg/dl-200 mg/dl) 144 86,7 45 69,2 0,002 
Alto/Muito alto (> 200 mg/dl) 22 13,3 20 30,8 

Colesterol Total (CT - mg/dl):Média (DP) 183,1 (36,6) 197,8 (38,4) 0,007£ 

Desejável (< 200 mg/dl) 104 62,7 29 44,6 
0,013 

Limítrofe/Alto (≥ 200 mg/dl) 62 37,3 36 55,4 

Low Density Lipoproteins (LDL-c - mg/dl):Média (DP) 116,3 (29,0) 131,4 (35,6) 0,002* 

Ótimo (<100 mg/dl) 45 27,1 14 21,5 

0,027 Desejável/Limítrofe (100-159 mg/dl) 109 65,7 38 58,5 

Alto/Muito alto (≥ 160 mg/dl) 12 7,2 13 20,0 

High Density Lipoproteins (HDL-c - mg/dl):Média (DP) 58,6 (14,8) 50,1 (14,4) <0,0001* 

Desejável (> 60 mg/dl) 74 44,6 13 20,0 

<0,0001** *Limítrofe (40-60 mg/dl) 81 48,8 37 56,9 

Baixo (< 40 mg/dl) 11 6,6 15 23,1 

Fibrinogênio (mg/dl): Média (DP) 298,3 (66,3) 329,9 (66,4) 0,002* 

Normal (150-400 mg/dl) 155 93,4 55 84,6 
0,037 

Elevado (> 400 mg/dl) 11 6,6 10 15,4 

Hemoglobina glicada (%): Média (DP) 5,0 (0,7) 5,4 (1,0) 0,002* 

Normal (< 5,7 %) 134 80,7 38 58,5 

0,003** Alto risco para diabetes (5,7 % - 6,4%) 30 18,1 24 36,9 

Diabetes (> 6,4%) 2 1,2 3 4,6 

Creatinina (mg/dl): Média (DP) 0,7 (0,1) 0,8 (0,2) 0,001* 

Normal (0,3-1,3 mg/dl) 166 100,0 64 98,5 
0,281¥ 

Elevada (> 1,3 mg/dl) 0 0,0 1 1,5 

Cortisol plasmático (ug/dl): Média (DP) 19,3 (8,0) 20,7 (7,9) 

 

0,236* 

Normal (6,2-19,4 ug/dl) 84 50,6 28 43,1 

0,500** Elevado (> 19,4 ug/dl) 78 47,0 36 55,4 

Diminuido (< 6,2 ug/dl) 4 2,4 1 1,5 

*: Teste U de Mann-Whitney              **: Razão de verossimilhança             
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Os dados da Tabela 38 mostram que os profissionais com risco cardiovascular 

intermediário/alto apresentaram maiores médias nos níveis de glicemia de jejum (102,7 mg/dl 

(DP=28,8 mg/dl) vs 90,4 mg/dl (DP=7,6 mg/dl)], triglicérides [154,2 mg/dl (DP=71,7 mg/dl) 

vs 124,3 mg/dl (DP=65,4 mg/dl)], colesterol total [197,8 mg/dl (DP=38,4 mg/dl) vs 183,1 

mg/dl (DP=36,6 mg/dl)], LDL-colesterol [131,4 mg/dl (DP=35,6mg/dl) vs 116,3 mg/dl 

(DP=29,0 mg/dl)], fibrinogênio [329,9 mg/dl (DP=66,4 mg/dl) vs 298,3 mg/dl (DP=66,3 

mg/dl)], hemoglobina glicada [5,4% (DP=1,0%) vs 5,0% (DP=0,7%) e creatinina [0,8 mg/dl 

(DP=0,2 mg/dl) vs 0,7 mg/dl (DP=0,1 mg/dl)], assim como menor média de HDL-colesterol 

[50,1 mg/dl (DP=14,4 mg/dl) vs 58,6 mg/dl (DP=14,8 mg/dl)]. Não houve diferença entre os 

grupos em relação aos níveis de cortisol plasmático.  

No mesmo sentido, entre os profissionais com risco cardiovascular intermediário/alto, 

observou-se maior prevalência de tolerância a glicose diminuída (26,2% vs 9,0%) e diabetes 

mellitus (7,7% vs 0,0%), níveis de triglicérides alto/muito alto (30,8% vs 13,3%), níveis de 

colesterol total limítrofe/alto (55,4% vs 37,3%), níveis de LDL-colesterol alto/muito alto 

(20,0% vs 7,2%), maior prevalência de fibrinogênio elevado (15,4% vs 6,6%) e, alto risco 

para diabetes (36,9% vs 18,1%) e diabetes (4,6% vs 1,2%), segundo indicativo da 

hemoglobina glicada.  

Em relação ao HDL-colesterol, os profissionais com risco intermediário/alto 

apresentaram menor prevalência de níveis desejáveis (20,0% vs 44,6%) e maiores 

prevalências de níveis limítrofe (56,9% vs 48,8%) e baixo (23,1% vs 6,6%) (Tabela 38). 

4.2.11. Risco cardiovascular e Carga alostática: variáveis biopsicoemocionais  

4.2.11.1. Maslach Burnout Inventory (MBI) 

A Tabela 39 compara os profissionais com diferentes níveis de risco cardiovascular e 

carga alostática baixa e elevada, em relação aos itens do Maslach Burnout Inventory (MBI). 



 

 

Tabela 39. Relação entre os itens do Maslach Burnout Inventory e o risco cardiovascular e a carga alostática dos profissionais de enfermagem 

que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015.  

     (continua) 

    Risco Cardiovascular 

 
Carga Alostática   

    Baixo (n=166) 

Intermediário/Alto 

(n=65) 

 
Baixa (n=97) Elevada (n=134)   

 

Maslach Burnout Inventory 

(MBI) 

Nunca/ 

Algumas 

vezes ao 

ano 

Algumas 

vezes ao 

mês 

Algumas 

vezes na 

semana/ 

diariamente 

Nunca/ 

Algumas 

vezes ao 

ano 

Algumas 

vezes ao 

mês 

Algumas 

vezes na 

semana/ 

diariamente 

Valor 

de p** 

Nunca/ 

Algumas 

vezes ao 

ano 

Algumas 

vezes ao 

mês 

Algumas 

vezes na 

semana/ 

diariamente 

Nunca/ 

Algumas 

vezes ao 

ano 

Algumas 

vezes ao 

mês 

Algumas 

vezes na 

semana/ 

diariamente 

Valor 

de p** 

Itens % % % % % % 

 

% % % % % %   

1 

Sinto-me emocionalmente 

decepcionado com meu 

trabalho. 48,8 21,1 30,1 47,7 20,0 32,3 0,946 

 

 

55,7 

 

 

20,6 

 

 

23,7 

 

 

43,3 

 

 

20,9 

 

 

35,8 

 

 

0,104 

2 

Quando termino minha 

jornada de trabalho sinto-me 

esgotado/a . 9,6 23,5 66,9 9,2 29,2 61,5 0,668 

 

 

12,4 

 

 

26,8 

 

 

60,8 

 

 

7,5 

 

 

23,9 

 

 

68,7 

 

 

0,346 

3 

Quando me levanto de manhã 

e deparo-me com uma jornada 

de trabalho, sinto-me fatigado. 22,3 22,9 54,8 29,2 27,7 43,1 0,269 

 

 

 

25,8 

 

 

 

26,8 

 

 

 

47,4 

 

 

 

23,1 

 

 

 

22,4 

 

 

 

54,5 

 

 

 

0,561 

4 

Sinto que posso entender 

facilmente como as pessoas 

que tenho de atender se 

sentem a respeito das coisas. 6,0 26,5 67,5 1,5 29,2 69,2 0,274 

 

 

 

4,1 

 

 

 

27,8 

 

 

 

68,0 

 

 

 

5,2 

 

 

 

26,9 

 

 

 

67,9 

 

 

 

0,921 

5 

Sinto que estou tratando 

alguns receptores de meu 

trabalho como se fossem 

objetos impessoais. 42,2 44,6 13,3 46,2 40,0 13,8 0,814 

 

 

 

51,5 

 

 

 

34,0 

 

 

 

14,4 

 

 

 

37,3 

 

 

 

50,0 

 

 

 

12,7 

 

 

 

0,047 

6 

Sinto que trabalhar todo dia 

com gente me cansa. 23,5 48,2 28,3 26,2 43,1 30,8 0,780 

 

28,9 

 

51,5 

 

19,6 

 

20,9 

 

43,3 

 

35,8 

 

0,022 

7 

Sinto que trato com muita 

efetividade os problemas das 

pessoas que tenho que 

entender. 3,6 33,7 62,7 1,5 32,3 66,2 0,645 

 

 

 

5,2 

 

 

 

26,8 

 

 

 

68,0 

 

 

 

1,5 

 

 

 

38,1 

 

 

 

60,4 

 

 

 

0,075 

8 

Sinto que meu trabalho está 

me desgastando. 1,8 41,0 57,2 1,5 43,1 55,4 0,952 

 

3,1 

 

49,5 

 

47,4 

 

0,7 

 

35,8 

 

63,4 

 

0,032 

 



 

 

(continuação) 
    Risco Cardiovascular 

 
Carga Alostática   

    Baixo (n=166) Intermediário/Alto (n=65) 

 
Baixa (n=97) Elevada (n=134)   

 

Maslach Burnout Inventory 

(MBI) 

Nunca/ 

Algumas 

vezes ao 

ano 

Algumas 

vezes ao 

mês 

Algumas 

vezes na 

semana/ 

diariamente 

Nunca/ 

Algumas 

vezes ao 

ano 

Algumas 

vezes ao 

mês 

Algumas 

vezes na 

semana/ 

diariamente 

Valor 

de p** 

Nunca/ 

Algumas 

vezes ao 

ano 

Algumas 

vezes ao 

mês 

Algumas 

vezes na 

semana/ 

diariamente 

Nunca/ 

Algumas 

vezes ao 

ano 

Algumas 

vezes ao 

mês 

Algumas 

vezes na 

semana/ 

diariamente 

Valor 

de p** 

Itens % % % % % % 

 

% % % % % %   

9 

Sinto que estou influenciando 

positivamente nas vidas das  

pessoas, através do meu 

trabalho. 3,0 19,9 77,1 1,5 32,3 66,2 0,129 

 

 

 

3,1 

 

 

 

17,5 

 

 

 

79,4 

 

 

 

2,2 

 

 

 

27,6 

 

 

 

70,1 

 

 

 

0,189 

10 

Sinto que me tornei mais duro 

com as pessoas, desde que 

comecei este trabalho. 34,9 35,5 29,5 29,2 44,6 26,2 0,441 

 

 

39,2 

 

 

36,1 

 

 

24,7 

 

 

29,1 

 

 

39,6 

 

 

31,3 

 

 

0,254 

11 

Preocupo-me com este 

trabalho que está me 

endurecendo emocionalmente. 31,9 36,7 31,3 27,7 32,3 40,0 0,461 

 

 

32,0 

 

 

43,3 

 

 

24,7 

 

 

29,9 

 

 

29,9 

 

 

40,3 

 

 

0,029 

12 

Sinto-me muito vigoroso em 

meu trabalho. 10,2 56,6 33,1 9,2 36,9 53,8 0,013 

 

7,2 

 

47,4 

 

45,4 

 

11,9 

 

53,7 

 

34,3 

 

0,175 

13 

Sinto-me frustrado/a com meu 

trabalho. 13,9 62,7 23,5 20,0 44,6 35,4 0,045 

 

20,6 

 

61,9 

 

17,5 

 

11,9 

 

54,5 

 

33,6 
 

0,012 

14 

Sinto que estou trabalhando 

demais no meu trabalho. 1,2 34,9 63,9 1,5 35,4 63,1 0,977 

 

2,1 

 

41,2 

 

56,7 

 

0,7 

 

30,6 

 

68,7 

 

0,149 

15 

Sinto que realmente não me 

importa o que ocorra com as 

pessoas as quais tenho que 

atender profissionalmente. 65,7 24,1 10,2 73,8 23,1 3,1 0,136 

 

 

 

70,1 

 

 

 

22,7 

 

 

 

7,2 

 

 

 

66,4 

 

 

 

24,6 

 

 

 

9,0 

 

 

 

0,814 

16 

Sinto que trabalhar em contato 

direto com as pessoas me 

estressa. 21,7 56,0 22,3 18,5 60,0 21,5 0,827 

 

 

25,8 

 

 

59,8 

 

 

14,4 

 

 

17,2 

 

 

55,2 

 

 

27,6 

 

 

0,033 

17 

Sinto que posso criar, com 

facilidade, um clima 

agradável com os receptores 

do meu trabalho. 2,4 25,3 72,3 1,5 21,5 76,9 0,745 

 

 

 

1,0 

 

 

 

24,7 

 

 

 

74,2 

 

 

 

3,0 

 

 

 

23,9 

 

 

 

73,1 

 

 

 

0,573 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



 

 

(continuação) 

 

    Risco Cardiovascular 

 
Carga Alostática   

    Baixo (n=166) 

Intermediário/Alto 

(n=65) 

 
Baixa (n=97) Elevada (n=134)   

 

Maslach Burnout Inventory 

(MBI) 

Nunca/ 

Algumas 

vezes ao 

ano 

Algumas 

vezes ao 

mês 

Algumas 

vezes na 

semana/ 

diariamente 

Nunca/ 

Algumas 

vezes ao 

ano 

Algumas 

vezes ao 

mês 

Algumas 

vezes na 

semana/ 

diariamente 

Valor 

de p** 

Nunca/ 

Algumas 

vezes ao 

ano 

Algumas 

vezes ao 

mês 

Algumas 

vezes na 

semana/ 

diariamente 

Nunca/ 

Algumas 

vezes ao 

ano 

Algumas 

vezes ao 

mês 

Algumas 

vezes na 

semana/ 

diariamente 

Valor 

de p** 

Itens % % % % % % 

 

% % % % % %   

1

18 

Sinto-me estimulado depois 

de haver trabalhado 

diretamente com quem tenho 

de atender. 5,4 39,8 54,8 4,6 30,8 64,6 0,392 

 

 

8,2 

 

 

36,1 

 

 

55,7 

 

 

3,0 

 

 

38,1 

 

 

59,0 

 

 

0,209 

1

19 

Creio que consigo muitas 

coisas valiosas nesse trabalho. 6,0 41,6 52,4 3,1 32,3 64,6 0,208 

 

8,2 

 

40,2 

 

51,5 

 

3,0 

 

38,1 

 

59,0 

 

0,166 

2

20 

Sinto-me como se estivesse 

no limite das minhas 

possibilidades. 12,7 47,0 40,4 10,8 50,8 38,5 0,852 

 

 

17,5 

 

 

57,7 

 

 

24,7 

 

 

8,2 

 

 

41,0 

 

 

50,7 

 

<0,00

01 

2

21 

No meu trabalho, eu manejo 

os problemas emocionais com 

calma. 7,2 33,7 59,0 4,6 27,7 67,7 0,442 

 

 

5,2 

 

 

28,9 

 

 

66,0 

 

 

7,5 

 

 

34,3 

 

 

58,2 

 

 

0,460 

2

22 

Parece-me que os receptores 

de meu trabalho culpam-me  

por alguns de seus problemas. 25,9 49,4 24,7 35,4 40,0 24,6 0,314 

 

 

33,0 

 

 

43,3 

 

 

23,7 

 

 

25,4 

 

 

49,3 

 

 

25,4 

 

 

0,444 

**: Razão de verossimilhança                 

  (conclusão) 
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Em relação ao risco cardiovascular, os profissionais foram diferentes em relação aos 

itens 12 - Sinto-me muito vigoroso em meu trabalho e 13 - Sinto-me frustrado/a com meu 

trabalho. No item 12, a prevalência da categoria de frequência “algumas vezes ao mês” foi 

maior entre os profissionais com baixo risco cardiovascular (56,6 vs 36,9%), enquanto a 

categoria de frequência “algumas vezes na semana/diariamente” foi maior (53,8% vs 33,1%) 

entre os profissionais com risco cardiovascular intermediário/alto. Algo semelhante aconteceu 

no item 13, já que a prevalência da categoria de frequência “algumas vezes ao mês” também 

foi maior entre os profissionais com baixo risco cardiovascular (62,7% vs 44,6%) e a 

categoria de frequência “algumas vezes na semana/diariamente” foi maior (35,4% vs 23,5%) 

entre os profissionais com risco intermediário/alto. 

Os itens 5, 6, 8, 11, 13, 16 e 20 do Maslach Burnout Inventory (MBI) apresentaram 

diferença estatisticamente significativa entre os profissionais com carga alostática baixa e 

elevada.  

No item 5 - Sinto que estou tratando alguns receptores de meu trabalho como se 

fossem objetos impessoais, observou-se que a categoria de frequência “Nunca/Algumas vezes 

ao ano” foi maior entre os profissionais com carga alostática baixa (51,5% vs 37,3%), 

enquanto a categoria “Algumas vezes ao mês” foi maior (50,0% vs 34,0%) entre os 

profissionais com carga alostática elevada. 

No item 6 - Sinto que trabalhar todo dia com gente me cansa, observou-se que a 

categoria de frequência “Algumas vezes na semana/diariamente” foi maior (35,8% vs 19,6%) 

entre os profissionais com carga alostática elevada. No item 8 - Sinto que meu trabalho está 

me desgastando, observou-se que nas categorias “Nunca/Algumas vezes ao ano” (3,1% vs 

0,7%) e “Algumas vezes ao mês” (49,5% vs 35,8%), as prevalências foram maiores entre os 

profissionais com carga alostática baixa, enquanto em “Algumas vezes na 

semana/diariamente” prevaleceu os profissionais com carga alostática elevada (63,4% vs 

47,4%).  

No item 11 – Preocupo-me com este trabalho que está me endurecendo 

emocionalmente, a categoria de frequência “Algumas vezes ao ano” foi maior (32,0% vs 

13,4%) entre os profissionais com carga alostática baixa, enquanto a categoria de frequência 

“Diariamente” foi maior (26,9% vs 9,3%) entre os profissionais com carga alostática elevada.  
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No item 13 - Sinto-me frustrado/a com meu trabalho, as categorias “Nunca/Algumas 

vezes ao ano” (20,6% vs 11,9%) e “Algumas vezes ao mês” (61,9% vs 54,5%) foi maior entre 

os profissionais com carga alostática baixa, enquanto “Algumas vezes na 

semana/diariamente” foi maior (33,6% vs 17,5%) entre os profissionais com sobrecarga 

alostática (Tabela 39).  

No item 16 - Sinto que trabalhar em contato direto com as pessoas me estressa, 

observou-se que a categoria de frequência “Nunca/Algumas vezes ao ano” foi maior entre os 

profissionais com carga alostática baixa (25,8% vs 17,2%), enquanto a categoria de frequência 

“Algumas vezes na semana/diariamente” foi maior entre aqueles com carga alostática elevada 

(27,6% vs 14,4%). No item 20 - Sinto-me como se estivesse no limite das minhas 

possibilidades, entre os profissionais com carga alostática baixa destacaram-se as categorias 

“Nunca/Algumas vezes ao ano” (17,5% vs 8,2%) e “Algumas vezes ao mês” (57,7% vs 

41,0%), enquanto a categoria “Algumas vezes na semana/diariamente” foi mais frequente 

entre aqueles com sobrecarga alostática (50,7% vs 24,7%) (Tabela 39). 

 



 

 

Tabela 40. Relação entre a intensidade das dimensões do Maslach Burnout Inventory e o risco cardiovascular e a carga alostática dos profissionais 

de enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

  Risco Cardiovascular 
 

Carga alostática   

 
Baixo (n=166) 

Intermediário/Alto  

(n=65) 

Valor 

de p** 
Baixa (n=97) Elevada (n=134) 

Valor de 

p** 

Intensidade 
Baixo 

nível 

Nível 

moderada 

Alto 

nível 

Baixo 

nível 

Nível 

moderada 

Alto 

nível  
Baixo 

nível 

Nível 

moderado 

Alto 

nível 

Baixo 

nível 

Nível 

moderado 

Alto 

nível  

Dimensões do 

Burnout 
n % n % n % n % n % n % 

 
n % n % n % n % n % n %   

Exaustão 

emocional 
14 8,4 59 35,5 93 56 6 9,2 25 38,5 34 52,3 0,878 13 13,4 42 43,3 42 43,3 7 5,2 42 31,3 85 63,4 0,005 

Despersonalização 13 7,8 46 27,7 107 64,5 3 4,6 21 32,3 41 63,1 0,576 13 13,4 30 30,9 54 55,7 3 2,2 37 27,6 94 70,1 0,002 

Baixa realização 

profissional 
0 0,0 38 22,9 128 77,1 3 4,6 21 32,3 41 63,1 0,005 2 2,1 27 27,8 68 70,1 1 0,7 32 23,9 101 75,4 0,523 

**: Razão de verossimilhança 

Pelos dados da Tabela 40 observa-se que houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos com diferentes estimativas de 

risco cardiovascular, em relação as frequências das diferentes intensidades de baixa realização profissional. A frequência de profissionais com 

baixo nível (4,6% vs 0,0%) e nível moderado (32,3% vs 22,9%) de baixa realização profissional foi maior entre os profissionais com risco 

cardiovascular intermediário/alto, enquanto a proporção de alto nível de baixa realização profissional, foi maior (77,1% vs 63,1%) entre os 

profissionais com baixo risco.  

Entre os profissionais com diferentes intensidades de carga alostática, observou-se que houve diferença estatisticamente significativa 

entre as frequências da dimensão exaustão emocional e despersonalização. Os profissionais com carga alostática baixa apresentaram maior 

frequência de exaustão emocional em nível baixo (13,4% vs 5,2%) e nível moderado (43,3% vs 31,3%). O mesmo ocorreu para a 

despersonalização, onde tanto o nível baixo (13,4% vs 2,2%), quanto o moderado (30,9% vs 27,6%) foi maior entre aqueles com baixa carga 

alostática.  



 

 

Os profissionais com carga alostática elevada apresentaram as maiores prevalências tanto para alto nível de exaustão emocional (63,4% vs 

43,3%), quanto para alto nível de despersonalização (70,1% vs 55,7%) (Tabela 40). 

Tabela 41. Relação entre as dimensões do Maslach Burnout Inventory, o risco cardiovascular e a carga alostática dos profissionais de 

enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

  Risco Cardiovascular 

 
Carga alostática 

 

  Baixo (n=166) 

Intermediário/Alto 

(n=65) Valor de p* Baixa (n=97) Elevada (n=134) Valor de p* 

Dimensões do Burnout Média (DP) Média (DP) 

 
Média (DP) Média (DP)   

Desgaste emocional 28,7 (7,6) 28,3 (8,2) 0,597 26,6 (7,5) 30,1 (7,7) 0,001 

Despersonalização 11,4 (4,3) 11,2 (4,2) 0,854 10,6 (4,4) 11,9 (4,1) 0,010 

Baixa realização profissional 29,3 (5,2) 30,8 (5,9) 0,042 30,0 (5,7) 29,5 (5,3) 0,485 

*: Teste U de Mann-Whitney    

Os dados da Tabela 41 mostram que as médias da dimensão baixa realização profissional do MBI foi  maior [30,8 (DP=5,9) vs 29,3 

(DP=5,2); p=0,042] entre os profissionais com médio/alto risco cardiovascular, enquanto as médias das dimensões desgaste emocional [30,1 

(DP=7,7) vs 26,6 (DP=7,5); p=0,001] e despersonalização [11,9 (DP=4,1) vs 10,6 (DP=4,4); p=0,010] foram maiores entre os profissionais com 

carga alostática elevada.  
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Tabela 42. Relação entre a ocorrência de Burnout, o risco cardiovascular e a carga 

alostática dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 

2015. 

  Risco Cardiovascular 

 
Carga alostática   

  
Baixo 

(n=166) 

Intermediário/Al

to (n=65) 

Valor de 

p* 

Baixa 

(n=97) 

Elevada 

(n=134) 

Valor de 

p* 

Burnout n % n % 

 

n % n % 

 
Sim 67 40,4 23 35,4 

0,485 
24 24,7 66 49,3 

<0,0001 
Não 99 59,6 42 64,6 73 75,3 68 50,7 

 

A estimativa de risco cardiovascular não interferiu de forma significativa na 

ocorrência de Burnout. No entanto, observou-se maior prevalência de Burnout, entre os 

profissionais com carga alostática elevada (49,3% vs 24,7%) (Tabela 42). 

4.2.11.2. Escala de Estresse no Trabalho (ETT). 

Os dados da Tabela 43 mostram que na escala de estresse no trabalho houve 

diferença estatisticamente significativa entre profissionais com risco intermediário/alto e 

baixo risco cardiovascular nas frequências observadas nos itens 2, 4, 6, 17 e 22. 

 



 

 

Tabela 43. Relação entre os itens da Escala de Estresse no Trabalho, o risco cardiovascular e a carga alostática dos profissionais de enfermagem 

que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

   (continua) 

    Risco Cardiovascular 
 

Carga alostática   

  
Baixo (n=166) Intermediário/Alto (n=65) 

 

Baixa (n=97) Elevada (n=134) 

 
  Discordo 

Totalmente 

ou 

Discordo 

Concordo 
Discordo 

Totalmente 

ou 

Discordo 

Concordo 
Valor 

de p 

Discordo 

Totalmente 

ou 

Discordo 

Concordo 
Discordo 

Totalmente 

ou 

Discordo 

Concordo 
Valor 

de p   Escala de Estresse no Trabalho (ETT) em 

parte Totalmente 

em 

parte Totalmente 

em 

parte Totalmente 

em 

parte Totalmente 

Itens % % % % % % 
 

% % % % % %   

1 
A forma como as tarefas são distribuídas em 

minha área tem me deixado nervoso 
27,7 36,1 36,1 38,5 40,0 21,5 0,073 32,0 41,2 26,8 29,9 34,3 35,8 0,324 

2 
O tipo de controle existente em meu trabalho 

me irrita 
28,3 36,1 35,5 50,8 23,1 26,2 0,006 35,1 40,2 24,7 34,3 26,9 38,8 0,038 

3 
A falta de autonomia na execução do meu 

trabalho tem sido desgastante 
48,8 32,5 18,7 61,5 18,5 20,0 0,083 55,7 28,9 15,5 50,0 28,4 21,6 0,472 

4 

Tenho me sentido incomodado com a falta de 

confiança de meu superior sobre o meu 

trabalho 

68,1 16,9 15,1 83,1 7,7 9,2 0,055 74,2 14,4 11,3 70,9 14,2 14,9 0,727 

5 

Sinto-me irritado com a deficiência na 

divulgação de informações sobre decisões 

organizacionais 

20,5 33,7 45,8 24,6 36,9 38,5 0,582 18,6 39,2 42,3 23,9 31,3 44,8 0,403 

6 
Sinto-me incomodado com a falta de 

informações sobre minhas tarefas no trabalho 
50,6 23,5 25,9 66,2 21,5 12,3 0,040 54,6 22,7 22,7 55,2 23,1 21,6 0,982 

7 
A falta de comunicação entre mim e meus 

colegas de trabalho deixa-me irritado 
60,2 23,5 16,3 70,8 15,4 13,8 0,283 61,9 16,5 21,6 64,2 24,6 11,2 0,057 

8 
Sinto-me incomodado por meu superior tratar-

me mal na frente de colegas de trabalho 
69,9 10,2 19,9 72,3 10,8 16,9 0,873 67,0 11,3 21,6 73,1 9,7 17,2 0,597 

9 
Sinto-me incomodado por ter que realizar 

tarefas que estão além de minha capacidade 
54,2 18,1 27,7 56,9 21,5 21,5 0,588 56,7 16,5 26,8 53,7 20,9 25,4 0,699 

10 
Fico de mau humor por ter que trabalhar 

durante muitas horas seguidas 
28,9 27,1 44,0 43,1 18,5 38,5 0,103 33,0 24,7 42,3 32,8 24,6 42,5 0,999 

11 
Sinto-me incomodado com a comunicação 

existente entre mim e meu superior 
54,8 23,5 21,7 66,2 16,9 16,9 0,283 54,6 25,8 19,6 60,4 18,7 20,9 0,433 

12 
Fico irritado com discriminação/favoritismo 

no meu ambiente de trabalho 
31,9 22,3 45,8 33,8 32,3 33,8 0,176 34,0 27,8 38,1 31,3 23,1 45,5 0,511 

13 

Tenho me sentido incomodado com a 

deficiência nos treinamentos para capacitação 

profissional 

23,5 32,5 44,0 36,9 29,2 33,8 0,117 29,9 34,0 36,1 25,4 29,9 44,8 0,412 

                                   

 



 

 

 (continuação) 

 
    Risco Cardiovascular 

 
Carga alostática   

  
Baixo (n=166) Intermediário/Alto (n=65) 

 

Baixa (n=97) Elevada (n=134) 

 
  Discordo 

Totalmente 

ou 

Discordo 

Concordo 
Discordo 

Totalmente 

ou 

Discordo 

Concordo 
Valor 

de p 

Discordo 

Totalmente 

ou 

Discordo 

Concordo 
Discordo 

Totalmente 

ou 

Discordo 

Concordo 
Valor 

de p   Escala de Estresse no Trabalho (ETT) em 

parte Totalmente 

em 

parte Totalmente 

em 

parte Totalmente 

em 

parte Totalmente 

Itens % % % % % % 
 

% % % % % %   

14 
Fico de mau humor por me sentir isolado na 

organização  
53,0 19,9 27,1 64,6 13,8 21,5 0,264 57,7 21,6 20,6 55,2 15,7 29,1 0,249 

15 
Fico irritado por ser pouco valorizado por 

meus superiores  
43,4 26,5 30,1 44,6 30,8 24,6 0,661 43,3 26,8 29,9 44,0 28,4 27,6 0,924 

16 
As poucas perspectivas de crescimento na 

carreira têm me deixado angustiado 
38,0 22,9 39,2 47,7 26,2 26,2 0,163 43,3 26,8 29,9 38,8 21,6 39,6 0,3 

17 
Tenho me sentido incomodado por trabalhar 

em tarefas abaixo do meu nível de habilidade 
62,0 21,1 16,9 70,8 7,7 21,5 0,034 64,9 19,6 15,5 64,2 15,7 20,1 0,552 

18 
A competição no meu ambiente de trabalho 

tem me deixado de mau humor 
61,4 19,3 19,3 67,7 12,3 20,0 0,427 67,0 14,4 18,6 60,4 19,4 20,1 0,529 

19 

A falta de compreensão sobre quais são 

minhas responsabilidades neste trabalho tem 

causado irritação 

60,8 16,9 22,3 64,6 10,8 24,6 0,486 67,0 15,5 17,5 58,2 14,9 26,9 0,233 

20 
Tenho estado nervoso por meu superior me 

dar ordens contraditórias 
67,5 15,7 16,9 73,8 12,3 13,8 0,633 69,1 14,4 16,5 69,4 14,9 15,7 0,983 

21 

Sinto-me irritado por meu superior encobrir 

meu trabalho bem feito diante de outras 

pessoas 

72,3 12,7 15,1 81,5 4,6 13,8 0,137 75,3 8,2 16,5 74,6 11,9 13,4 0,573 

22 
O tempo insuficiente para realizar meu 

volume de trabalho deixa me nervoso 
30,7 36,1 33,1 50,8 20,0 29,2 0,010 32,0 38,1 29,9 39,6 26,9 33,6 0,185 

23 
Fico incomodado por meu superior evitar me 

incumbir de responsabilidades importantes 
71,7 16,3 12,0 75,4 13,8 10,8 0,847 75,3 13,4 11,3 70,9 17,2 11,9 0,711 

 

                         (conclusão)
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Nos itens 2 – “O tipo de controle existente em meu trabalho me irrita” (50,8% vs 

28,3%), 4 – “Tenho me sentido incomodado com a falta de confiança de meu superior 

sobre o meu trabalho” (83,1% vs 63,1%), 6 – “Sinto-me incomodado com a falta de 

informações sobre minhas tarefas no trabalho” (66,2% vs 50,6%), 17 – “Tenho me sentido 

incomodado por trabalhar em tarefas abaixo do meu nível de habilidade” (70,8% vs 62,0%) 

e 22 – “O tempo insuficiente para realizar meu volume de trabalho deixa me nervoso” 

(50,8% vs 30,7%), observou-se que a categoria “discordo totalmente/discordo” foi mais 

frequente entre os profissionais com risco intermediário/alto, enquanto a categoria 

“concordo em parte” foi mais frequente (36,1% vs 23,1%; 16,9% vs 7,7%; 23,5% vs 

21,5%; 21,1% vs 7,7% e 36,1% vs 20,0%, respectivamente) entre os profissionais com 

baixo risco cardiovascular. 

A categoria concordo/concordo totalmente foi mais frequente entre os profissionais 

com baixo risco cardiovascular, para todos os itens estatisticamente diferentes entre os 

grupos [item 2: (35,5% vs 26,2%); item 4: (15,1% vs 9,2%); item 6: (25,9% vs 12,3%) e 

item 22: (33,1% vs 29,2%)], com exceção do item 17 – “Tenho me sentido incomodado 

por trabalhar em tarefas abaixo do meu nível de habilidade”, que para esta categoria, foi 

mais frequente entre os profissionais com risco cardiovascular intermediário/alto (21,5% vs 

16,9%).  

Em síntese, observou-se que os profissionais com risco cardiovascular 

intermediário/alto tenderam a discordar de todas as afirmativas da Escala de Estresse no 

Trabalho (ETT), que foram estatisticamente diferentes entre os grupos, enquanto os 

profissionais com baixo risco tenderam a concordar com as mesmas afirmativas, 

excetuando-se a de número de 17, que teve maior proporção de concordância entre os 

profissionais com risco intermediário/alto (Tabela 43).  

Entre profissionais com carga alostática baixa e profissionais com carga alostática 

elevada, houve diferença estatisticamente significativa em relação as proporções 

observadas nos diferentes graus de concordância/discordância do item 2 - O tipo de 

controle existente em meu trabalho me irrita. Entre os profissionais com carga alostática 

baixa, observou-se maior frequência na categoria “concordo em parte” (40,2% vs 26,9%) e, 

entre aqueles com sobrecarga alostática, destacou-se a categoria “concordo/concordo 

totalmente” (38,8% vs 24,7%) (Tabela 43). 
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Tabela 44 . Comparação entre as diferentes intensidades de estresse, o risco cardiovascular 

e a carga alostática dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. Rio de 

Janeiro – RJ, 2015. 

  Risco Cardiovascular 
 

Carga alostática   

 
Baixo 

(n=166) 

Intermediário

/Alto (n=65) 

(n=65) 

Valor 

de p 

Baixa  

(n=97) 

Elevada 

(n=134) 

Valor 

de p 

Nível de estresse n % n % 
 

n % n % 
 

Baixo estresse         

(23,0-58,0) 
55 33,1 22 33,8 

0,918 

34 35,1 43 32,1 
0

0,637 Moderado/Alto estresse 

(≥59) 
111 66,9 43 66,2 63 64,9 91 67,9 

Escore Total 62,0 (17,0) 57,2 (18,6) 0,065
£
 59,7 (17,6) 61,3 (17,6) 

0

0,482
£
 

£: Teste t de student bicaudal    

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os profissionais com 

diferentes perfis de risco cardiovascular e os profissionais com diferentes intensidades de 

carga alostática  em relação as diferentes intensidades de estresse percebido e, em relação 

aos escores médios obtidos na Escala de Estresse no Trabalho (ETT) (Tabela 44).  

4.2.11.3. Avaliação de transtornos mentais comuns não psicóticos – Self Report 

Questionnaire (SRQ-20). 

Os dados da Tabela 45 mostram que não houve associação estatisticamente 

significativa entre qualquer item do Self Report Questionnaire (SRQ-20) e o risco 

cardiovascular dos profissionais estudados. No entanto, em relação a carga alostática, 

observou-se diferença estatisticamente significativa nos itens 10,13,17, 19 e 20. 
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Tabela 45. Relação entre os itens do Self Report Questionnaire, o risco cardiovascular e a 

carga alostática dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro 

– RJ, 2015. 

    Risco Cardiovascular 

 
Carga alostática   

  
Self Report Questionnaire 

(SRQ–20) 

Baixo 

(n=166) 

Intermediário

/Alto 

(n=65) 

 

Baixa 

(n=97) 

Elevada 

(n=134)   

Itens Sim Não Sim Não 

Valo

r de 

p Sim Não Sim Não 

Valor de 

p 

 

  % % % % 

 

% % % %   

1 

Tem dores de cabeça 

frequentemente? 62,7 37,3 52,3 47,7 0,149 55,7 44,3 62,7 37,3 0,283 

2 Tem falta de apetite? 18,1 81,9 13,8 86,2 0,441 15,5 84,5 17,9 82,1 0,624 

3 Dorme mal? 67,5 32,5 72,3 27,7 0,475 69,1 30,9 68,7 31,3 0,946 

4 Assusta-se com facilidade? 34,9 65,1 36,9 63,1 0,777 30,9 69,1 38,8 61,2 0,217 

5 Tem tremores nas mãos? 19,3 80,7 23,1 76,9 0,519 19,6 80,4 20,9 79,1 0,807 

6 

Sente-se nervoso, tenso ou 

preocupado? 83,1 16,9 73,8 26,2 0,109 83,5 16,5 78,4 21,6 0,330 

7 Tem má digestão? 50,0 50,0 53,8 46,2 0,599 48,5 51,5 53,0 47,0 0,497 

8 

Tem dificuldade de pensar 

com clareza? 48,2 51,8 38,5 61,5 0,182 45,4 54,6 45,5 54,5 0,981 

9 

Tem se sentido triste 

ultimamente? 54,2 45,8 64,6 35,4 0,151 53,6 46,4 59,7 40,3 0,356 

10 

Tem chorado mais que o 

costume? 34,9 65,1 41,5 58,5 0,350 28,9 71,1 42,5 57,5 0,033 

11 

Encontra dificuldade para 

realizar com satisfação suas 

atividades diárias? 54,2 45,8 46,2 53,8 0,270 47,4 52,6 55,2 44,8 0,241 

12 

Tem dificuldade de tomar 

decisão? 44,0 56,0 33,8 66,2 0,159 43,3 56,7 39,6 60,4 0,568 

13 

Tem dificuldade no serviço 

(seu trabalho é penoso, lhe 

causa sofrimento)? 51,8 48,2 43,1 56,9 0,233 40,2 59,8 56,0 44,0 0,018 

14 

É incapaz de desempenhar um 

papel útil na sua vida? 7,8 92,2 3,1 96,9 

0,244
¥ 8,2 91,8 5,2 94,8 0,357 

15 

Tem perdido interesse pelas 

coisas? 38,6 61,4 35,4 64,6 0,655 36,1 63,9 38,8 61,2 0,673 

16 

Você se sente uma pessoa 

inútil, sem préstimo? 6,0 94,0 4,6 95,4 

1,000
¥ 3,1 96,9 7,5 92,5 0,155 

17 

Tem tido a idéia de acabar 

com a vida? 3,6 96,4 6,2 93,8 

0,473
¥ 1,0 99,0 6,7 93,3 0,048 

18 

Sente-se cansado o tempo 

todo? 57,2 42,8 44,6 55,4 0,084 51,5 48,5 55,2 44,8 0,580 

19 

Tem sensações desagradáveis 

no estomago? 48,8 51,2 52,3 47,7 0,631 42,3 57,7 55,2 44,8 0,052 

20 Você se cansa com facilidade? 64,5 35,5 56,9 43,1 0,288 54,6 45,4 67,9 32,1 0,040 

¥: teste exato de Fischer 

Em todos os itens, a proporção de profissionais que referiram “sim” foi maior entre 

os profissionais que estavam em sobrecarga alostática: 10 - Tem chorado mais que o 

costume (42,5% vs 28,9%) e 13 - Tem dificuldade no serviço (seu trabalho é penoso, lhe 

causa sofrimento) (56,0% vs 40,2%) (Tabela 45).  
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Ainda, os profissionais com carga alostática elevada apresentaram maiores 

frequências nos itens 17 - Tem tido a idéia de acabar com a vida (6,7% vs 1,0%), 19 - Tem 

sensações desagradáveis no estomago (55,2% vs 42,3%) e 20 - Você se cansa com 

facilidade (67,9% vs 54,6%) (Tabela 45). 

Tabela 46. Descrição do risco cardiovascular e da carga alostática dos profissionais de 

enfermagem que atuam em oncologia, segundo a presença de transtornos mentais comuns. 

Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

  Risco Cardiovascular 

 
Carga alostática   

  
Baixo 

(n=166) 

Intermediário/

Alto (n=65) 

(n=65) 

Valor 

de p* 

Baixa 

(n=97) 

Elevada 

(n=134) 

Valor 

de p 

Transtornos Mentais 

Comuns 

n 

% 

n 

% 

 

n 

% 

n 

% 

 
Sim 98 59,0 35 53,8 

0,473 
51 52,6 82 61,2 

0,191 
Não 68 41,0 30 46,2 46 47,4 52 38,8 

Média (DP) 8,5 (4,0) 8,0 (4,3) 0,455
*
 7,8 (4,1) 8,7 (4,0) 0,084* 

      *: Teste U de Mann-Whitney           

Não se observou diferenças estatisticamente significativas na presença de 

transtornos mentais comuns, entre os profissionais com diferentes níveis de risco 

cardiovascular e carga alostática. Também não foi observada diferenças significativas entre 

os escores médios, dos diferentes grupos de risco cardiovascular e entre os grupos de carga 

alostática (Tabela 46). 

4.2.11.4. Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) 

A Tabela 47 mostra a relação entre os itens do Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh (PSQI), o risco cardiovascular e a carga alostática dos profissionais estudados. 
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Tabela 47. Relação entre os itens/componentes do Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh (PSQI) e o risco cardiovascular e, a carga alostática dos profissionais de 

enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

(continua) 

Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI)  

 Risco Cardiovascular 

 
Carga Alostática   

  
Baixo 

(n=16) 

Intermediário/

Alto (n=65) 

Valor de 

p 

Baixa 

(n=97) 

Elevada 

(n=134) 

Valor de 

p 

Componente: Qualidade 

Subjetiva do sono % % 

 
% %   

Durante o mês passado... 

Como você classificaria a qualidade do seu sono? 

Muito boa (0) 21,7 23,1 

0,727** 

17,5 25,4 

0,079** 
Boa (1) 46,4 38,5 50,5 39,6 

Ruim (2) 27,1 32,3 29,9 27,6 

Muito ruim (3) 4,8 6,2 2,1 7,5 

Média do componente (DP) 1,1 (0,8) 1,2 (0,9) 
0,590* 

1,16 (0,73) 

1,17 

(0,90) 
0,878* 

Componente: Latência do sono 

Durante o mês passado... 

Quanto tempo (em minutos) você demorou para pegar no sono, na maioria das vezes? 

≤ a 15 minutos (0) 36,7 30,8 

0,373** 

37,1 33,6 

0,190** 
16 a 30 minutos (1) 34,9 35,4 37,1 33,6 

31 a 60 minutos (2) 21,7 20,0 21,6 20,9 

> 60 minutos (3) 6,6 13,8 4,1 11,9 

Quantas vezes você demorou mais de 30 minutos para pegar no sono? 

Nenhuma vez (0) 21,1 21,5 

0,821** 

21,6 20,9 

0,471** 
Menos de uma vez por semana (1) 26,5 21,5 29,9 21,6 

Uma ou duas vezes por semana (2) 25,3 24,6 23,7 26,1 

Três vezes por semana ou mais (3) 27,1 32,3 24,7 31,3 

Média do componente (DP) 1,5 (1,0) 1,6 (1,1) 0,398* 1,5 (1,0) 1,6 (1,0) 0,247* 

Componente: Duração do sono 

 > 7 horas (0) 13,3 12,3 

0,151** 

11,3 14,2 

0,803** 
6,1-7 horas (1) 16,9 21,5 16,5 19,4 

5-6 horas (2) 59,6 46,2 57,7 54,5 

< 5horas (3) 10,2 20,0 14,4 11,9 

Média do componente (DP) 1,7 (0,8) 1,7 (0,9) 0,578* 1,7 (0,8) 1,6 (0,9) 0,325* 

Componente: Eficiência habitual do sono 

≥85% (0) 68,7 67,7 

0,678** 

71,1 66,4 

0,706** 
75%-84% (1) 16,9 12,3 12,4 17,9 

65%-74% (2) 6,6 9,2 7,2 7,5 

<65% (3) 7,8 10,8 9,3 8,2 

Média do componente (DP) 0,5 (0,9) 0,6 (1,0) 0,712* 0,5 (1,0) 0,6 (0,9) 0,570* 

Componente: Distúrbios do sono       

Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para dormir por causa de: 

Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo? 

Nenhuma vez (0) 9,6 9,2  

0,282** 

 
 

7,2 11,2 

0,050** 

 
 

Menos de uma vez por semana (1) 20,5 15,4 22,7 16,4 

Uma ou duas vezes por semana (2) 31,3 23,1 36,1 23,9 

Três vezes por semana ou mais (3) 38,6 52,3 34,0 48,5 
Levantar-se para ir ao banheiro       

Nenhuma vez (0) 19,9 23,1 

0,466** 

 
 

23,7 18,7 

0,159** 
Menos de uma vez por semana (1) 23,5 18,5 20,6 23,1 

Uma ou duas vezes por semana (2) 29,5 23,1 33,0 23,9 

Três vezes por semana ou mais (3) 27,1 35,4 22,7 34,3 
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(continuação) 
Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) 

 Risco Cardiovascular 

 
Carga Alostática 

 

 

Baixo 

(n=16) 

Intermediário/ 

 Alto (n=65) 

Valor 

de p 

Baixa 

(n=97) 

Elevada 

(n=134) 

Valor 

de p 

Componente: Distúrbios do sono % %  % %  

Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para dormir por causa de: 
Ter dificuldade para respirar 

      Nenhuma vez (0) 75,3 72,3 

0,874** 

76,3 73,1 

0,419** 
Menos de uma vez por semana (1) 13,3 16,9 10,3 17,2 

Uma ou duas vezes por semana (2) 6,0 4,6 7,2 4,5 

Três vezes por semana ou mais (3) 5,4 6,2 6,2 5,2 
Tossir ou roncar muito alto 

      Nenhuma vez (0) 45,8 32,3 

0,011** 

48,5 37,3 

0,365** 
Menos de uma vez por semana (1) 21,7 21,5 20,6 22,4 

Uma ou duas vezes por semana (2) 23,5 20,0 18,6 25,4 

Três vezes por semana ou mais (3) 9,0 26,2 12,4 14,9 

Sentir muito frio 

      Nenhuma vez (0) 35,5 40,0 

0,815 

41,2 33,6 

0,275** 
Menos de uma vez por semana (1) 32,5 26,2 32,0 29,9 

Uma ou duas vezes por semana (2) 18,7 20,0 13,4 23,1 

Três vezes por semana ou mais (3) 13,3 13,8 13,4 13,4 

Sentir muito calor 

      Nenhuma vez (0) 32,5 32,3 

0,324** 

34,0 31,3 

0,675** 
Menos de uma vez por semana (1) 28,9 21,5 25,8 27,6 

Uma ou duas vezes por semana (2) 19,9 16,9 21,6 17,2 

Três vezes por semana ou mais (3) 18,7 29,2 18,6 23,9 

Ter sonhos ruins ou pesadelos       

Nenhuma vez (0) 39,8 47,7 

0,499** 

46,4 38,8 

0,205** 
Menos de uma vez por semana (1) 36,7 36,9 37,1 36,6 

Uma ou duas vezes por semana (2) 17,5 12,3 14,4 17,2 

Três vezes por semana ou mais (3) 6,0 3,1 2,1 7,5 

Sentir dores       

Nenhuma vez (0) 21,7 21,5 

0,855** 

25,8 18,7 

0,545** 
Menos de uma vez por semana (1) 24,1 24,6 21,6 26,1 

Uma ou duas vezes por semana (2) 29,5 24,6 28,9 27,6 

Três vezes por semana ou mais (3) 24,7 29,2 23,7 27,6 

Outra razão       

Nenhuma vez (0) 57,8 67,7 

0,389** 

57,7 62,7 

0,506** 
Menos de uma vez por semana (1) 7,8 3,1 9,3 4,5 

Uma ou duas vezes por semana (2) 13,3 10,8 13,4 11,9 

Três vezes por semana ou mais (3) 21,1 18,5 19,6 20,9 

Média do componente (DP) 1,6 (0,6) 1,7 (0,7) 0,698* 1,6 (0,6) 1,7 (0,6) 0,177* 

Componente: Uso de medicamentos para dormir:   

Durante o mês passado você tomou algum remédio para dormir...? 

Nenhuma vez (0) 78,3 66,2 

0,159** 

79,4 71,6 

0,343** 
Menos de uma vez por semana (1) 7,2 7,7 6,2 8,2 

Uma ou duas vezes por semana (2) 7,2 9,2 8,2 7,5 

Três vezes por semana ou mais (3) 7,2 16,9 6,2 12,7 

Média do componente (DP) 0,4 (0,9) 0,8 (1,2) 0,036* 0,4 (0,9) 0,6 (1,1) 0,153* 
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(continuação) 

Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) 

 Risco Cardiovascular 

 
Carga Alostática   

  
Baixo 

(n=16) 

Intermediário/

Alto (n=65) 

Valor 

de p 

Baixa 

(n=97) 

Elevada 

(n=134) 

Valor 

de p 

Componente: Disfunção durante 

o dia % % 

 
% % 

 
Durante o mês passado, se você teve problemas para ficar acordado... quantas vezes isso aconteceu? 

Nenhuma vez (0) 32,5 44,6 

0,371** 

40,2 32,8 

0,299** 
Menos de uma vez por semana (1) 30,7 24,6 23,7 32,8 

Uma ou duas vezes por semana (2) 25,9 20,0 22,7 25,4 

Três vezes por semana ou mais (3) 10,8 10,8 13,4 9,0 

Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para realizar suas atividades 

diárias? 

Nenhuma indisposição nem falta 

de entusiasmo (0)     10,2 10,8 

0,156** 

13,4 8,2 

0,564** 

Indisposição e falta de entusiasmo 

pequenas (1)  29,5 43,1 32,0 34,3 

Indisposição e falta de entusiasmo 

moderadas (2)   40,4 26,2 37,1 35,8 

Muita indisposição e falta de 

entusiasmo (3)  19,9 20,0 17,5 21,6 

Média do componente (DP) 1,7 (0,8) 1,5 (0,9) 0,094* 1,6 (0,8) 1,7 (0,8) 0,468* 

*: Teste U de Mann-Whitney              **: Razão de verossimilhança  

(conclusão) 

No item – Tossir ou roncar muito alto, a categoria de frequência “Nenhuma vez” 

foi maior entre os profissionais com baixo risco cardiovascular (45,8% vs 32,3%), 

enquanto tanto a categoria de frequência “Três vezes por semana ou mais” (26,2% vs 

9,0%), quanto a média do item [1,4 (DP=1,2) vs 0,9 (DP=1,0)] foi maior entre os 

profissionais com risco intermediário/alto. 

No item – Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para dormir 

por causa de: acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo, observou-se que na 

categoria de frequência “três vezes por semana ou mais”, os valores observados foram 

maiores (48,5% vs 34,0%) entre os profissionais que estavam em sobrecarga alostática 

(Tabela 47). 
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A Tabela 48 mostra a relação entre os componentes do Índice de Qualidade do 

Sono e o risco cardiovascular e a carga alostática dos profissionais estudados. 

Tabela 48. Relação entre os componentes do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh 

(PSQI) e o risco cardiovascular e, a carga alostática dos profissionais de enfermagem que 

atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

  

Índice de Qualidade do Sono 

de Pittsburgh (PSQI) Risco Cardiovascular 

 

Carga 

Alostática   

  
Baixo  

(n=16) 

Intermediário/ 

Alto (n=65) Valor de p 

Baixa 

(n=97) 

Elevada 

(n=134) Valor de p 

Qualidade Subjetiva do sono       

Média do componente (DP) 1,1 (0,8) 1,2 (0,9) 0,590* 1,2 (0,7) 1,2 (0,9) 0,878* 

Latência do sono 

Média do componente (DP) 1,5 (1,0) 1,6 (1,1) 0,398* 1,5 (1,0) 1,6 (1,0) 0,247* 

Duração do sono 

Média do componente (DP) 1,7 (0,8) 1,7 (0,9) 0,578* 1,7 (0,8) 1,6 (0,9) 0,325* 

Eficiência habitual do sono 
Média do componente (DP) 0,5 (0,9) 0,6 (1,0) 0,712* 0,5 (1,0) 0,6 (0,9) 0,570* 

Distúrbios do sono 

Média do componente (DP) 1,6 (0,6) 1,7 (0,7) 0,698
*
 1,6 (0,6) 1,7 (0,6) 0,177

*
 

Uso de medicamentos para dormir 

Média do componente (DP) 0,4 (0,9) 0,8 (1,2) 0,036
*
 0,4 (0,9) 0,6 (1,1) 0,153

*
 

Disfunção durante o dia 

Média do componente (DP) 1,7 (0,8) 1,5 (0,9) 0,094
*
 1,6 (0,8) 1,7 (0,8) 0,468

*
 

*: Teste U de Mann-Whitney               

  

A média do componente “Uso de medicações para dormir” foi maior entre os 

profissionais com risco cardiovascular intermediário/alto [0,8 (DP=1,2) vs 0,4 (DP=0,9); 

p=0,036] (Tabela 48).  

Tabela 49. Relação entre a qualidade do sono, o risco cardiovascular e a carga alostática 

dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

 Risco Cardiovascular  Carga Alostática  

  
Baixo 

(n=166) 

Intermediário

/Alto (n=65) 

Valor de 

p* 

Baixa  

(n=97) 

Elevada 

(n=134) 

Valor de 

p* 

Qualidade do 

sono 

 

n % 

 

n % 

 

 

n % 

 

n % 

 Boa 33 19,9 16 24,6 
0,429 

18 18,6 31 23,1 
0,401 

Ruim 133 80,1 49 75,4 79 81,4 103 76,9 

Média (DP) 8,3 (3,3) 8,9 (4,0) 0,329* 8,2 (3,0) 8,7 (3,8) 0,319* 

*: Teste U de Mann-Whitney             

Os dados da Tabela 49 mostram que não houve associação entre a qualidade do 

sono e o perfil de risco cardiovascular e, entre a qualidade do sono e a carga alostática.   
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4.2.12. Risco cardiovascular, Carga alostática e Monitorização Ambulatorial da 

Pressão Arterial (MAPA) 

Os dados da Tabela 50 mostram a relação entre as variáveis da Monitorização 

Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA), o nível de risco cardiovascular e de carga 

alostática dos profissionais estudados. 

Tabela 50. Relação entre as variáveis da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial 

(MAPA), o risco cardiovascular e a carga alostática dos profissionais de enfermagem que 

atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015.  

  Risco Cardiovascular 

 
Carga Alostática   

  
Baixo 

(n=161) 

Intermediá

rio/Alto 

(n=62) 

Valor 

de p 

Baixa 

(n=95) 

Elevada 

(n=128) 

Valor 

de p 

Monitorização Ambulatorial da 

Pressão Arterial (MAPA) n % n % 

 
n % n %   

Período de 24 horas                     

Normal: <130 mmHg e/ou <80 

mmHg 120 74,5 36 58,1 
0,016 

69 72,6 87 68,0 
0,453 

Pressão alterada: ≥ 130 mmHg 

e/ou ≥ 80 mmHg 41 25,5 26 41,9 26 27,4 41 32,0 

Hipertensão   55 33,1 43 66,2 
<0,000

1 
39 40,2 59 44,0 0,562 

Pressão Arterial Sistólica (mmHg) 
116,8 (10,7) 121,4 (13,5) 0,014

*
 

116,2 

(11,1) 

119,4 

(12,0) 0,032* 

Pressão Arterial Diastólica 

(mmHg) 73,8 (8,5) 77,4 (9,2) 0,005
*
 73,9 (8,4) 75,5 (9,0) 0,120* 

Período de Vígilia 

          Normal: <135 mmHg e/ou < 85 

mmHg 
123 

76,4 
42 

67,7 
0,187 

71 
74,7 

94 
73,4 

0,827 
Pressão alterada: ≥135 mmHg 

e/ou ≥ 85 mmHg 
38 

23,6 
20 

32,3 
24 

25,3 
34 

26,6 

Hipertensão    51 30,7 42 64,6 
<0,000

1 
38 39,2 55 41,0 0,775 

Pressão Arterial Sistólica 120,7 (11,0) 123,7 (14,0) 
0,158 

119,8 

(11,5) 

122,8 

(12,2) 
0,042 

Pressão Arterial Diastólica 77,8 (8,3) 80,1 (9,7) 0,112 77,4 (8,5) 79,2 (8,9) 0,079 

Período de sono 

          Normal: <120 mmHg e/ou < 70 

mmHg 
108 

67,1 
25 

40,3 <0,000

1 

63 
66,3 

70 
54,7 

0,080 
Pressão alterada: ≥120 mmHg 

e/ou ≥ 70 mmHg 
53 

32,9 
37 

59,7 
32 

33,7 
58 

45,3 

Hipertensão    66 39,8 48 73,8 
<0,000

1 
42 43,3 72 53,7 0,118 

Pressão Arterial Sistólica 108,8 (12,3) 115,0 (15,3) 0,007 

109,0 

(13,3) 

111,6 

(13,6) 0,146 

Pressão Arterial Diastólica 65,8 (10,6) 71,4 (11,1) 0,001 66,4 (10,6) 68,0 (11,3) 0,290 

*: Teste U de Mann-Whitney              

  



Resultados 174 

Juliano dos Santos 

 

Houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos com diferentes níveis 

de risco cardiovascular para todas as variáveis relacionadas ao período de 24 horas e 

período de sono (hipertensão alterada, hipertensão identificada e médias pressóricas 

sistólica e diastólica) e, no período de vígília, essa diferença se deu apenas para hipertensão 

identificada. No período de 24 horas, as prevalências de pressão alterada (41,9% vs 

25,5%), hipertensão identificada (66,2% vs 33,1%) e as médias da pressóricas sistólica 

[121,4 mmHg (DP=13,5 mmHg) vs 116,8 mmHg (DP=10,7mmHg) e diastólica [77,4 

mmHg (DP=9,2 mmHg) vs 73,8 mmHg (DP=8,5mmHg)] foi maior entre os profissionais 

com médio/alto risco cardiovascular. Esse mesmo perfil foi observado no período de sono 

da MAPA, sendo as prevalências 59,7% vs 32,9% para pressão alterada e 73,8% vs 39,8% 

para hipertensão identificada.  

As médias pressóricas no período de sono foram 115,0 mmHg (DP=15,3 mmHg) vs 

108,8 mmHg (DP=12,3 mmHg) para a pressão sistólica e 71,4 mmHg (DP=11,1 mmHg) vs 

65,8 mmHg (DP=10,6 mmHg) para a pressão diastólica. No período de vigília, a 

prevalência de hipertensão identificada também foi maior (64,6% vs 30,7%) entre os 

profissionais com médio/alto risco cardiovascular. 

Entre os profissionais com carga alostática baixa e elevada, observou-se diferença 

estatisticamente significativa, em relação as médias das pressões sistólicas do período de 

24 horas e do período de vigília. Tanto no período de 24 horas [119,4 mmHg (DP=12,0 

mmHg) vs 116,2 mmHg (DP=11,1)], quanto no período de vigília [122,8 mmHg (DP=12,2 

mmHg) vs 119,8 mmHg (DP=11,5 mmHg)], as médias observadas foram maiores entre os 

profissionais com carga alostática elevada (Tabela 50).  



Resultados 175 

Juliano dos Santos 

 

Tabela 51. Relação entre hipertensão do avental branco, hipertensão mascarada e 

descenso, com o risco cardiovascular e a carga alostática dos profissionais de enfermagem 

que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

  Risco Cardiovascular 
 Carga alostática   

  
Baixo 

(n=148) 

Intermediá

rio/Alto 

(n=32) 

Valor 

de p 
Baixa (n=79) 

Elevada 

(n=103) 

Valor 

de p 

  n % n % 
 

n % n % 

 Hipertensão do Avental 

Branco** 
                    

Ausente 136 91,9 31 91,2 
1,000

¥
 

78 98,7 89 86,4 
0,003 

Presente 12 8,1 3 8,8 1 1,3 14 13,6 

Hipertensão mascarada** 
          

Ausente 120 81,1 26 76,5 
0,543 

61 77,2 85 82,5 
0,373 

Presente 28 18,9 8 23,5 18 22,8 18 17,5 

Descenso (n=223) 
          

Sistólico 
          

Presente (≥10) 81 50,3 25 40,3 

0,105 

45 47,4 61 47,7 

0,942 Ausente (≤0) 13 8,1 11 17,7 11 11,6 13 10,2 

Atenuado (>0 e < 10) 67 41,6 26 41,9 39 41,1 54 42,2 

Diastólico 
          

Presente (≥10) 118 73,3 37 59,7 

0,043 

63 66,3 92 71,9 

0,575 Ausente (≤0) 8 5 9 14,5 9 9,5 8 6,3 

Atenuado (>0 e < 10) 35 21,7 16 25,8 23 24,2 28 21,9 

  ¥: teste exato de Fischer  

** Profissionais com MAPA e que não faziam uso de medicamento anti-hipertensivo 

Os dados da Tabela 51 mostram que houve diferença entre os profissionais com 

diferentes níveis de risco cardiovascular, em relação a ocorrência de descenso diastólico, 

enquanto os profissionais com diferentes níveis de carga alostática se diferenciaram em 

relação a prevalência de hipertensão do avental branco. 

A prevalência de descenso diastólico ausente (14,5% vs 5,0%) foi maior entre os 

profissionais com risco cardiovascular intermediário/alto e, a prevalência do efeito do 

avental branco foi maior (28,9% vs 5,3%) entre os profissionais com sobrecarga alostática 

(Tabela 51).  
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4.2.13. Modelo de Regressão de Poisson para as variáveis dependentes risco 

cardiovascular e carga alostática 

4.2.13.1. Risco cardiovascular 

As variáveis hipertensão referida, fibrinogênio categorizada, maior formação 

concluída, número de filhos, idade corporal e, os itens “O tipo de controle existente em 

meu trabalho me irrita” e “Sinto-me incomodado com a falta de informações sobre minhas 

tarefas no trabalho” da Escala de Estresse no Trabalho permaneceram associadas ao risco 

cardiovascular após a análise multivariada.  

Tabela 52. Variáveis associadas ao risco cardiovascular intermediário/alto em 

profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

RP: Razão de prevalência 

Destaca-se referir hipertensão arterial constituiu-se fator de proteção para o risco 

cardiovascular (RP =0,34; IC95%: 0,23-0,53), assim como ter como maior formação 

residência/especialização ou mestrado (RP=0,38; IC95%: 0,24-0,58) e concordo em parte 

com “O tipo de controle existente em meu trabalho me irrita” (RP=0,51; IC95%: 0,32-

0,82).  

Variáveis Risco Cardiovascular Intermediário/Alto  

Hipertensão arterial referida  n % RP não ajustada (IC95%) RP ajustada (IC95%) 

Sim 34 52,3 0,32 (0,21-0,46) 0,34 (0,23-0,53) 

Não 31 47,7 1 1 

Fibrinogênio     

  Normal 55 84,6 1 1 

Elevado 10 15,4 1,81 (1,10-3,10) 2,07 (1,19-3,60) 

Maior formação concluída     

  Nível Técnico 34 52,3 1 1 

Graduação 10 15,4 0,70 (0,39-1,23) 0,62 (0,35-1,11) 

Residência/Especialização/Mestrado 21 32,3 0,40 (0,25-0,68) 0,38 (0,24-0,58) 

Número de filhos: Média (DP) 1,5 (1,2) 1,29 (1,09-1,50) 1,19 (1,02-1,40) 

Idade corporal: Média (DP)  55,1 (13,9) 1,03 (1,02-1,04) 1,02 (1,002-1,030) 

O tipo de controle existente em 

meu trabalho me irrita     

  Discordo totalmente/Discordo 33 50,8 1 1 

Concordo em parte 15 23,1 0,49 (0,29-0,82) 0,51 (0,32-0,82) 

Concordo totalmente 17 26,2 0,54 (0,33-0,88) 0,89 (0,54-1,46) 

Sinto-me incomodado com a falta 

de informações sobre minhas 

tarefas no trabalho.     

  Discordo totalmente/Discordo 43 66,2 1 1 

Concordo em parte 14 21,5 0,78 (0,60-1,30) 1,76 (1,09-2,87) 

Concordo totalmente 8 12,3 0,46 (0,23-0,92) 0,79 (0,45-1,38) 



Resultados 177 

Juliano dos Santos 

 

Contrariamente, constitui-se fator de risco, para risco cardiovascular 

intermediário/alto, fibrinogênio elevado (RP=2,07; IC95%: 1,19-3,60), número de filhos 

(RP=1,19; IC95%: 1.02-1.40), idade corporal (RP=1,02; IC95%: 1,002-1,030), bem como 

o item 6 – “Sinto-me incomodado com a falta de informações sobre minhas tarefas no 

trabalho” da Escala de Estresse no Trabalho, na categoria concordo em parte (RP=1,76; 

IC95%: 1,09-2,87). Ademais, salienta-se que não foi observada interação estatisticamente 

significativa entre essas variáveis. 

Desta maneira, evidenciou-se que não referir hipertensão aumentou a chance de ter 

risco cardiovascular intermediário/alto em 2,94 vezes quando comparado aos profissionais 

com hipertensão referida. Ainda, os profissionais de enfermagem com pós-graduação, 

residência ou mestrado apresentaram 2,63 menor chance de ter risco cardiovascular 

intermediário/alto quando comparados aos profissionais com apenas o nível técnico.  

Os profissionais que referiram concordar em parte com a afirmação “O tipo de 

controle existente em meu trabalho me irrita”, apresentaram 1,96 vezes maior chance de 

possuírem risco cardiovascular intermediário/alto, ao ser comparado com os sujeitos que 

responderam discordar ou discordar totalmente.   

Em contrapartida, o número de filhos constituiu-se um fator de risco para a o risco 

cardiovascular, sendo assim a cada filho a mais que o profissional possuía aumentava em 

19% a chance de ter risco cardiovascular intermediário/alto. Do mesmo modo, ter o nível 

de fibrinogênio elevado aumentou em 2,07 vezes a chance de o profissional ter risco 

cardiovascular intermediário/alto e a cada ano aumentado na idade corporal, aumentava-se 

em 2% a chance desse mesmo desfecho. Ainda, concordar em parte com a afirmação 

“Sinto-me incomodado com a falta de informações sobre minhas tarefas no trabalho”, 

aumentou em 75,0% a chance de risco cardiovascular intermediário/alto (Tabela 52). 

4.2.13.2. Carga alostática 

As variáveis que se apresentaram como fator de risco para carga alostática elevada 

foram: a concentração diminuir raramente/nunca, durante o plantão, comer alimentos doces 

de 1 a 4 dias e de 5 a 7 dias por semana, em relação a nunca/quase nunca; a pressão 

sistólica média da MAPA do período de 24 horas e hipertensão do avental branco.  
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Tabela 53. Variáveis associadas à carga alostática elevada em profissionais de 

enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variáveis Carga Alostática Elevada 

 

n % RP não ajustada (IC95%) RP ajustada (IC95%) 

Concentração diminui 

durante o plantão     

Frequentemente/algumas 

vezes 75 56,0 1 1 

Raramente/nunca 59 44,0 1,26 (0,98-1,62) 1,36 (1,05-1,76) 

Come alimentos doces       

 Quase nunca/Nunca 24 17,9 1 1 

1 a 4 dias por semana 73 54,5 1,47 (1,11-1,94) 1,48 (1,13-1,93) 

5 a 7 dias por semana  37 27,6 1,56 (1,16-2,11) 1,53 (1,16-2,02) 

MAPA de 24 horas    

Pressão Arterial Sistólica: 

Média (DP)     1,01(0,99-1,02) 1,01 (1,003-1,021) 

Hipertensão do Avental 

Branco        

 Não 89 86,4 1 1 

Sim 14 13,6 1,75 (1,43-2,13) 1,82 (1,39-2,38) 

RP: Razão de prevalência 

 

 

Os profissionais que referiram raramente ou nunca ter a concentração diminuída 

durante o plantão, apresentaram 36% maior chance de carga alostática elevada quando 

comparados aos indivíduos que afirmaram frequentemente ou algumas vezes (RP=1,36; 

IC95% 1,05-1,76). Da mesma maneira, os indivíduos que afirmaram comer doces de 1 a 4 

dias (RP=1,48; IC95% 1,13-1,93) e de 5 a 7 dias (RP=1,53; IC95% 1,16-2,02) por semana, 

apresentaram maior chance de carga alostática elevada ao comparar-se aos indivíduos que 

responderam nunca.  

Ainda, verificou-se um aumento de 1% de chance de carga alostática elevada a cada 

aumento de um mmHg na pressão arterial sistólica da MAPA do período de 24 horas e um 

aumento de 82% na chance de carga alostática elevada nos sujeitos que apresentaram 

hipertensão do avental branco (Tabela 53).  

4.3. PRESSÃO ARTERIAL: ANÁLISES UNIVARIADAS  

4.3.1. Pressão arterial e variáveis sociodemográficas  

Os dados da Tabela 54 mostram as relações da medida casual e da monitorização 

ambulatorial da pressão arterial com a variável sociodemográfica sexo.  
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Tabela 54. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia, com a 

variável sexo. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Sexo 

 

 
Feminino (n=191) Masculino (n=40) Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 124 64,9 26 65,0 
0,992 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 67 35,1 14 35,0 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 135 73,0 21 55,3 
0,030 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 50 27,0 17 44,7 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 141 76,2 24 63,2 
0,095 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 44 23,8 14 36,8 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 116 62,7 17 44,7 
0,040 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 69 37,3 21 55,3 

 

Houve diferença estatisticamente significativa entre os profissionais do sexo 

masculino e feminino em relação a monitorização ambulatorial da pressão arterial, no 

período de 24 horas e no período de sono. Tanto no período de 24 horas (44,7% vs 27,0%), 

quanto no período de sono (55,3% vs 37,3%), observou-se maior prevalência de pressão 

alterada entre os profissionais do sexo masculino (Tabela 54). 

Tabela 55. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia, com a faixa 

etária. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Idade (anos) 

 

 
20-29 30-39 40-49 ≥ 50 Valor de p** 

 
n % n % n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

         < 140 mmHg / < 90 mmHg 19 76,0 78 78,8 38 54,3 15 40,5 
<0,0001 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 6 24,0 21 21,2 32 45,7 22 59,5 

MAPA 

         Período de 24 horas 

         < 130 mmHg / < 80 mmHg 21 87,5 72 74,2 44 67,7 19 51,4 
0,013 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 3 12,5 25 25,8 21 32,3 18 48,6 

Período de Vigília 

         < 135 mmHg / < 85 mmHg 21 87,5 76 78,4 45 69,2 23 62,2 
0,076 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 3 12,5 21 21,6 20 30,8 14 37,8 

Período de Sono 

         < 120 mmHg / < 70 mmHg 19 79,2 65 67,0 35 53,8 14 37,8 
0,002 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 5 20,8 32 33,0 30 46,2 23 62,2 

**: Razão de verossimilhança 
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Os dados da Tabela 55 mostra que houve diferença estatisticamente significativa 

entre as faixas etárias, a medida casual e a monitorização ambulatorial da pressão arterial 

do período de 24 horas e no período de sono. 

Na medida casual, observou-se que a partir da faixa etária de 30 a 39 anos, a 

prevalência de hipertensão alterada aumentou com o aumento da idade, passando de 21,2% 

para 45,7% entre os profissionais entre 40 e 49 anos e 59,5% entre aqueles com 50 anos ou 

mais. Destaca-se a prevalência de hipertensão alterada observada entre os profissionais 

entre 20 e 29 anos (24,0%), que foi maior do que a observada (21,2%) entre os que tinham 

de 30 a 39 anos. Na MAPA, tanto no período de 24 horas, como no período de sono, o 

aumento da faixa etária foi acompanhado pelo aumento da prevalência de pressão arterial 

alterada. As maiores variações observadas entre as faixas de 40 a 49 anos e maior ou igual 

a 50 anos, nas quais a prevalência de pressão arterial alterada aumentou de 32,3% para 

48,6% no período de 24 horas e de 46,2% para 62,2% no período de sono (Tabela 55). 
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Tabela 56. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia, com a etnia. 

Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Raça/Etnia 

 

 
Branca Não branca Amarela Valor de p** 

 
n % n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

       < 140 mmHg / < 90 mmHg 71 67,6 68 62,4 11 64,7 
0,724 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 34 32,4 41 37,6 6 35,3 

MAPA 

       Período de 24 horas 

       < 130 mmHg / < 80 mmHg 75 72,8 73 68,9 8 57,1 
0,474 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 28 27,2 33 31,1 6 42,9 

Período de Vigília 

      
 

< 135 mmHg / < 85 mmHg 79 76,7 77 72,6 9 64,3 
0,565 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 24 23,3 29 27,4 5 35,7 

Período de Sono 

      
 

< 120 mmHg / < 70 mmHg 62 60,2 65 61,3 6 42,9 
0,420 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 41 39,8 41 38,7 8 57,1 

**: Razão de verossimilhança 

 

Pelos dados da Tabela 56 observa-se que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os níveis pressóricos dos profissionais de enfermagem e as variáveis 

raça/etnia. 

Tabela 57. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e situação 

marital. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Situação Marital 

 

 
Com companheiro(a) Sem companheiro(a) Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 105 64,4 45 66,2 
0,798 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 58 35,6 23 33,8 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 109 69,4 47 71,2 
0,791 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 48 30,6 19 28,8 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 116 73,9 49 74,2 
0,956 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 41 26,1 17 25,8 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 90 57,3 43 65,2 
0,277 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 67 42,7 23 34,8 

Pelos dados da Tabela 57 observa-se que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os níveis pressóricos dos profissionais de enfermagem e a variável 

situação marital. 
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Tabela 58. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e situação 

marital. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Número de Filhos 

 

 
0 1 2 ≥ 3 Valor de p** 

 
n % n % n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

         < 140 mmHg / < 90 mmHg 59 72,0 48 65,8 31 57,4 12 54,5 
0,244 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 23 28,0 25 34,2 23 42,6 10 45,5 

MAPA 

         Período de 24 horas 

         < 130 mmHg / < 80 mmHg 59 73,8 47 68,1 34 64,2 16 76,2 
0,593 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 21 26,3 22 31,9 19 35,8 5 23,8 

Período de Vigília 

         < 135 mmHg / < 85 mmHg 62 77,5 49 71,0 36 67,9 18 85,7 
0,320 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 18 22,5 20 29,0 17 32,1 3 14,3 

Período de Sono 

         < 120 mmHg / < 70 mmHg 53 66,3 38 55,1 29 54,7 13 61,9 
0,449 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 27 33,8 31 44,9 24 45,3 8 38,1 

**: Razão de verossimilhança 

Pelos dados da Tabela 58 observa-se que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os níveis pressóricos dos profissionais de enfermagem e a variável 

número de filhos. 
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4.3.2. Pressão arterial e características profissionais e relacionadas ao trabalho 

Tabela 59. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e categoria 

profissional. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Categoria Profissional 

 

 

Técnicos / Auxiliares de 

enfermagem Enfermeiros Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 95 64,6 55 65,5 
0,896 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 52 35,4 29 34,5 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 91 64,5 65 79,3 
0,021* 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 50 35,5 17 20,7 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 99 70,2 66 80,5 
0,092 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 42 29,8 16 19,5 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 80 56,7 53 64,6 
0,246 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 61 43,3 29 35,4 

 

Os dados da Tabela 59 mostram que houve diferença estatisticamente significativa 

entre categoria profissional e monitorização ambulatorial da pressão arterial no período de 

24 horas. 

Observou-se que a prevalência de pressão arterial alterada, no período de 24 horas, 

foi maior (35,5% vs 20,7%) entre os técnicos/auxiliares de enfermagem. 
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Tabela 60. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia, com o tempo 

de formação profissional. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Tempo de Formado (em anos) 

 

 
5 a 9 10 a 14 15 a 24 ≥ 25 Valor de p** 

 
n % n % n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

         < 140 mmHg / < 90 mmHg 39 79,6 53 81,5 41 55,4 17 39,5 
<0,0001 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 10 20,4 12 18,5 33 44,6 26 60,5 

MAPA 

         Período de 24 horas 

         < 130 mmHg / < 80 mmHg 45 93,8 42 66,7 41 58,6 28 66,7 
<0,0001 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 3 6,3 21 33,3 29 41,4 14 33,3 

Período de Vigília 

         < 135 mmHg / < 85 mmHg 44 91,7 46 73,0 44 62,9 31 73,8 
0,003 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 4 8,3 17 27,0 26 37,1 11 26,2 

Período de Sono 

         < 120 mmHg / < 70 mmHg 38 79,2 39 61,9 38 54,3 18 42,9 
0,003 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 10 20,8 24 38,1 32 45,7 24 57,1 

**: Razão de verossimilhança 

 

Os dados da Tabela 60 mostram que houve diferença entre o tempo de formado dos 

profissionais e as proporções dos níveis pressóricos alterados, na medida casual e em todos 

os períodos da monitorização ambulatorial da pressão arterial.  

Na medida casual, observou-se que os profissionais com 5 a 9 anos de formado 

apresentaram maior prevalência de níveis pressóricos alterados em relação aos que eram 

formados entre 10 a 14 anos (20,4% vs 18,5%). A partir de 10 a 14 anos, a prevalência de 

pressão alterada aumentou, de acordo com com o tempo de formação profissional [15 a 24 

anos (44,6%) e ≥ 25 anos (60,5%)]. No período de 24 horas, para as categorias 5 a 9 anos 

de formado (6,3%), 10 a 14 anos de formado (33,3%) e 15 a 24 anos de formado (41,4%) 

observou-se tendência de aumento da prevalência de pressão alterada.  

No entanto, entre os profissionais com 25 ou mais anos de formado, a prevalência 

observada (33,3%) foi inferior a categoria imediatamente anterior e se igualou a 

prevalência observada entre os profissionais com 10 a 14 anos de formação. Essa mesma 

tendência foi observada no período de vígília, onde observou-se aumento progressivo da 

prevalência de pressão alterada até profissionais com 15 a 24 anos de formado (8,3% até 

37,1%) e diminuição da mesma entre os profissionais com 25 ou mais anos de formação 

(26,2%). No período de sono, o aumento da prevalência de pressão alterada acompanhou o 

aumento do tempo de formação profissional, foi progressivo, ininterrupto e, variou de 

20,8% entre os profissionais com 5 a 9 anos de formado, a 57,1% entre os profissionais 

com 25 ou mais anos de formação profissional (Tabela 60). 
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Tabela 61.  Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia, com a maior 

formação concluída pelos profissionais. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Maior Formação Concluída 

 

 
Nível técnico Graduação 

Residência / 

Especialização / 

Mestrado Valor de p** 

 
n % n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

       < 140 mmHg / < 90 mmHg 49 62,8 24 72,7 77 64,2 
0,577 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 29 37,2 9 27,3 43 35,8 

MAPA 

       Período de 24 horas 

       < 130 mmHg / < 80 mmHg 50 66,7 22 66,7 84 73,0 
0,583 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 25 33,3 11 33,3 31 27,0 

Período de Vigília 

       < 135 mmHg / < 85 mmHg 53 70,7 24 72,7 88 76,5 
0,658 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 22 29,3 9 27,3 27 23,5 

Período de Sono 

       < 120 mmHg / < 70 mmHg 43 57,3 21 63,6 69 60,0 
0,822 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 32 42,7 12 36,4 46 40,0 

**: Razão de verossimilhança 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os níveis pressóricos dos 

profissionais e a maior formação concluída (Tabela 61). 
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Tabela 62. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia, com o 

número de vínculos profissionais. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Número de Vínculos Empregatícios 

 

 
1 2 3 Valor de p** 

 
n % n % n % 

 
Pressão Arerial Casual 

       < 140 mmHg / < 90 mmHg 82 63,1 62 67,4 6 66,7 
0,797 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 48 36,9 30 32,6 3 33,3 

MAPA 

       Período de 24 horas 

       < 130 mmHg / < 80 mmHg 90 71,4 61 68,5 5 62,5 
0,811 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 36 28,6 28 31,5 3 37,5 

Período de Vigília 

       < 135 mmHg / < 85 mmHg 97 77,0 62 69,7 6 75,0 
0,486 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 29 23,0 27 30,3 2 25,0 

Período de Sono 

       < 120 mmHg / < 70 mmHg 81 64,3 48 53,9 4 50,0 
0,267 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 45 35,7 41 46,1 4 50,0 

**: Razão de verossimilhança 

 

O número de vínculos empregatícios também não influenciou os níveis pressóricos 

dos profissionais (Tabelas 62). 

Tabela 63. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia, com a escala 

de trabalho. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Escala de Trabalho 

 

 
Plantonista diurno Plantonista noturno Diarista Valor de p** 

 
n % n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

       < 140 mmHg / < 90 mmHg 86 69,9 54 60,0 10 55,6 
0,224 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 37 30,1 36 40,0 8 44,4 

MAPA 

       Período de 24 horas 

       < 130 mmHg / < 80 mmHg 88 73,9 56 64,4 12 70,6 
0,336 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 31 26,1 31 35,6 5 29,4 

Período de Vigília 

       < 135 mmHg / < 85 mmHg 92 77,3 61 70,1 12 70,6 
0,482 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 27 22,7 26 29,9 5 29,4 

Período de Sono 

       < 120 mmHg / < 70 mmHg 74 62,2 45 51,7 14 82,4 
0,036 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 45 37,8 42 48,3 3 17,6 

**: Razão de verossimilhança 

No que tange a escala de trabalho, os dados da Tabela 63 mostram que houve 

diferença entre aqueles com pressão arterial alterada, na monitorização ambulatorial da 

pressão arterial, do período de sono.  
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Observou-se que a maior parte dos profissionais que apresentaram níveis 

pressóricos alterados eram plantonistas noturnos (48,3%), seguidos pelos plantonistas 

diurnos (37,8%) e (17,6%) pelos diaristas. 

Tabela 64. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, a condição 

de trabalho em turnos. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Trabalha em Turnos 
 

 
Sim Não Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     
< 140 mmHg / < 90 mmHg 93 67,4 57 61,3 

0,341 
≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 45 32,6 36 38,7 

MAPA 
     

Período de 24 horas 
     

< 130 mmHg / < 80 mmHg 92 68,1 64 72,7 
0,466 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 43 31,9 24 27,3 

Período de Vigília 
     

< 135 mmHg / < 85 mmHg 96 71,1 69 78,4 
0,225 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 39 28,9 19 21,6 

Período de Sono 
     

< 120 mmHg / < 70 mmHg 73 54,1 60 68,2 0,036 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 62 45,9 28 31,8  

 

Os dados da Tabela 64 mostram que quando comparados aos profissionais que não 

trabalhavam em turnos, os profissionais que trabalhavam em turnos apresentaram maior 

prevalência de hipertensão arterial (45,9% vs 31,8%) durante o período de sono. 
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Tabela 65. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, o histórico 

de acidente durante o trabalho hospitalar. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Sofreu Acidente Durante o Trabalho Hospitalar? 

 

 
Sim Não Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 80 68,4 70 61,4 
0,267 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 37 31,6 44 38,6 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 84 73,7 72 66,1 
0,214 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 30 26,3 37 33,9 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 88 77,2 77 70,6 
0,265 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 26 22,8 32 29,4 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 75 65,8 58 53,2 
0,056 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 39 34,2 51 46,8 

 

Na Tabela 65 estão apresentados os dados da comparação da medida casual e da 

MAPA, em relação ao histórico de acidente durante o trabalho hospitalar. 

Não houve diferença estatisticamente significativa nas prevalências de hipertensão 

arterial entre os profissionais que sofreram e os profissionais que não sofreram acidente 

durante o trabalho hospitalar (Tabela 65). 

Tabela 66. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, o histórico 

de agressão física ou verbal durante o trabalho hospitalar. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável 

Sofreu Agressão Física ou Verbal Durante o Trabalho 

Hospitalar? 

 

 
Sim Não Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 90 63,4 60 67,4 
0,532 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 52 36,6 29 32,6 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 98 71,0 58 68,2 
0,660 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 40 29,0 27 31,8 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 105 76,1 60 70,6 
0,363 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 33 23,9 25 29,4 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 84 60,9 49 57,6 
0,634 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 54 39,1 36 42,4 
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Também não foi observada diferença estatisticamente significativa entre os níveis 

pressóricos dos profissionais e o antecedente de agressão física ou verbal durante o 

trabalho (Tabela 66). 

Tabela 67. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial dos profissionais de enfermagem e, a frequência de trabalho cansado. Rio de 

Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Trabalha Cansado(a) 

 

 
Frequentemente / Algumas vezes Raramente Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 139 65,3 11 61,1 
0,723 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 74 34,7 7 38,9 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 146 71,2 10 55,6 
0,165 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 59 28,8 8 44,4 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 155 75,6 10 55,6 
0,089

¥
 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 50 24,4 8 44,4 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 125 61,0 8 44,4 
0,170 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 80 39,0 10 55,6 

¥: Teste exato de Fischer 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre a frequência de trabalhar 

cansado e, os níveis pressóricos dos profissionais estudados (Tabela 67). 
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Tabela 68. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial dos profissionais de enfermagem e, o cansaço psicológico relacionado ao trabalho. 

Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Termina o Plantão se Sentindo Psicologicamente Cansado 

 

 
Frequentemente / Algumas vezes Raramente / Nunca Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 133 66,2 17 56,7 
0,309 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 68 33,8 13 43,3 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 137 71,0 19 63,3 
0,395 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 56 29,0 11 36,7 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 144 74,6 21 70,0 
0,592 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 49 25,4 9 30,0 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 117 60,6 16 53,3 
0,449 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 76 39,4 14 46,7 

¥: Teste exato de Fischer 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre a frequência de terminar o 

plantão psicologicamente cansado e, os níveis pressóricos dos profissionais estudados 

(Tabela 68). 

Tabela 69. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial dos profissionais de enfermagem e, a concentração durante o trabalho. Rio de 

Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Sua Concentração Diminui Durante o Plantão? 

 

 
Frequentemente / Algumas vezes Raramente / Nunca Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arerial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 94 65,3 56 64,4 
0,888 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 50 34,7 31 35,6 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 102 73,9 54 63,5 0,100 

 ≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 36 26,1 31 36,5 

Período de vigília      

< 135 mmHg / < 85 mmHg 107 77,5 58 68,2 0,124 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 31 22,5 27 31,8  

Período de Sono      

< 120 mmHg / < 70 mmHg 86 62,3 47 55,3 
0,299 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 52 37,7 38 44,7 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre ter a concentração 

diminuída durante o plantão e, os níveis pressóricos dos profissionais estudados (Tabela 

69). 



Resultados 191 

Juliano dos Santos 

 

4.3.2.1. Pressão arterial e variáveis sociodemográficas e profissionais contínuas 

A análise das variáveis sociodemográficas e profissionais contínuas, evidenciou 

diferença estatisticamente significativa entre as médias de idade e tempo de formação 

profissional e, os níveis pressóricos dos profissionais, na medida casual da pressão arterial. 

Tabela 70. Relação da pressão arterial casual dos profissionais de enfermagem que atuam 

em oncologia e as variáveis sociodemográficas e profissionais contínuas. Rio de Janeiro – 

RJ, 2015. 

Variáveis Pressão Arterial Casual 

 

Sociodemográficas e profissionais 

< 140 mmHg / < 90 

mmHg 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 

mmHg 

Valor de 

p* 

Idade (em anos): Média (DP) 37,6 (7,5) 43,3 (8.5) <0,0001 

Número de filhos: Média (DP) 1,0 (1,1) 1,2 (1,2) 0,162 

Renda Individual (R$): Média (DP) 5.739,13 (2.276,32) 6.333,33 (3.086,95) 0,222 

Renda Familiar (R$): Média (DP) 8.698,32 (4.162,75) 9.682,72 (4.809,67) 0,098 

Tempo de formado (em anos): Média (DP) 14,3 (6,7) 19,9 (8,4) <0,0001 

Horas de Trabalho semanal: Média (DP) 52,3 (15,1) 51,3 (16,2) 0,502 

Horas de sono diárias: Média (DP) 6,3 (1,4) 6,1 (1,7) 0,162 

Horas de atividade de lazer: Média (DP) 31,3 (34,6) 35,4 (68,0) 0,100 

Horas de atividade física semanal: Média (DP) 4,4 (3,4) 5,3 (4,8) 0,661 

*: Teste U de Mann-Whitney 

Tanto a média de idade [43,3 (DP=8,5) vs 37,6 (DP=7,5) anos], quanto o tempo de 

formação profissional [19,9 (DP=8,4) vs 14,3 (DP=6,7) anos] dos profissionais com níveis 

pressóricos maiores que 140/90 mmHg foi maior e, estatisticamente diferente em relação 

aos profissionais com níveis pressóricos normais (Tabela 70). 



 

 

Tabela 71. Relação da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem e as variáveis 

sociodemográficas e profissionais contínuas. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variáveis Sociodemográficas 

e profissionais MAPA de 24 horas 

 
MAPA de Vigília 

 

MAPA de Sono 

 

 

< 130 mmHg / 

< 80 mmHg 

≥ 130 mmHg / 

≥ 80 mmHg 

Valor 

de p* 

< 135 mmHg / 

< 85 mmHg 

≥ 135 mmHg / 

≥ 85 mmHg 

Valor 

de p* 

< 120 mmHg / 

< 70 mmHg 

≥ 120 mmHg / 

≥ 70 mmHg Valor de p* 

Idade (em anos): Média (DP) 38,6 (8,3) 42,1 (8,0) 0,002 38,9 (8,5) 41,8 (7,6) 0,010 38,0 (8,0) 42,2(8,3) <0,0001 

Número de filhos: Média (DP) 1,1 (1,2) 1,1 (1,0) 0,506 1,1 (1,2) 1,1 (1,0) 0,681 1,0 (1,1) 1,2 (1,2) 0,254 

Renda Individual (R$): Média 

(DP) 

6.232,77 

(2.572,60) 

5.320,15 

(2.496,74) 0,007 

6.212,68 

(2.580,76) 

5.235,34 

(2.453,21) 0,006 

5.990,76 

(2.463,73) 

5.908,33 

(2.752,05) 0,596 

Renda Familiar (R$): Média 

(DP) 

9.472,26 

(4.495,68) 

8.105,22 

(4.054,23) 0,036 

9.423,78 

(4.524,99) 

8.030,17 

(3.893,38) 0,044 

9.050,00 

(4.494,48) 

9.073,89 

(4.290,67) 0,791 

Tempo de formado (em anos): 

Média (DP) 15,5 (8,3) 17,9 (6,5) 0,003 15,7 (8,3) 17,6 (6,5) 0,020 14,6 (7,2) 18,7 (8,2) <0,0001 

Horas de Trabalho semanal: 

Média (DP) 51,7 (15,4) 52,9 (16,3) 0,598 51,3 (15,2) 54,2 (16,8) 0,216 50,9 (14,8) 53.7 (16.8) 0,257 

Horas de sono diárias: Média 

(DP) 6,3 (1,6) 6,2 (1,3) 0,721 6,2 (1,6) 6,3 (1,3) 0,961 6,4 (1,5) 6,1 (1,6) 0,063 

Horas de atividade de lazer: 

Média (DP) 32,2 (48,2) 29,6 (32,7) 0,478 32,9 (47,5) 27,2 (32,7) 0,921 27,7 (37.6) 37.7 (53,0) 0,075 

Horas de atividade física 

semanal: Média (DP) 4,0 (3,2) 5,1 (3,5) 0,126 4,1 (3,1) 5,1 (3,7) 0,373 4,4 (3,5) 4,5 (3,2) 0,975 

 *: Teste U de Mann-Whitney 
 

 

Na MAPA, os profissionais com diferentes níveis pressóricos apresentaram diferenças significativas nas médias de idade e tempo de 

formado, em todos os períodos analisados. Nas duas variáveis, as médias observadas foram maiores entre os profissionais com níveis pressóricos 

alterados – Idade: 24 horas [42,1 (DP=8,0) anos vs 38,6 (DP=8,3) anos], vigília [41,8 (DP=7,6) anos vs 38,9 (DP=8,5) anos] e sono 

[42,2(DP=8,3) anos vs 38,0 (DP=8,0) anos]; Tempo de formado: 24 horas [17,9 (DP=6,5) anos vs 15,5 (DP=8,3) anos], vigília [17,6 (DP=6,5) 

anos vs 15,7 (DP=8,3) anos] e sono [18,7(DP=8,2) anos vs 14,6 (DP=7,2) anos] (Tabela 71).  
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As médias das rendas individual e familiar diferiram entre os níveis pressóricos dos 

profissionais, na MAPA de 24 horas e na MAPA de vígilia. Na MAPA de 24 horas, tanto a 

renda individual média [5.320,15 (DP=2.496,74) reais vs 6.232,77 (DP=2.572,60) reais], 

quanto a renda familiar média [8.105,22 (DP=4.054,23) reais vs 9.472,26 (DP=4.495,68) 

reais] foi menor entre os profissionais com níveis pressóricos alterados. Essa mesma 

tendência foi observada em relação a renda familiar, já que os profissionais com níveis 

pressóricos alterados apresentaram menor média (Tabela 71). 

4.3.3. Pressão arterial: antecedentes pessoais e condições de saúde 

4.3.3.1. Hipertensão arterial 

Observou-se diferenças entre a pressão arterial dos profissionais em todos os 

períodos da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) e o antecedente para 

hipertensão arterial.  

Tabela 72. Relação da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) dos 

profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, hipertensão arterial referida. Rio 

de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Hipertensão referida 

 MAPA Sim Não Valor de p 

Período de 24 horas n % n % 

 < 130 mmHg / < 80 mmHg 25 45,5 131 78,0 
<0,0001 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 30 54,5 37 22,0 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 29 52,7 136 81,0 
<0,0001 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 26 47,3 32 19,0 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 19 34,5 114 67,9 
<0,0001 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 36 65,5 54 32,1 

 

Em todos os períodos da MAPA, os profissionais que referiram hipertensão arterial 

apresentaram maior prevalência de pressão arterial alterada: MAPA de 24 horas (54,5% vs 

22,0%), MAPA de vigília (47,3% vs 19,0%) e MAPA de sono (65,5% vs 32,1%) (Tabela 

72). 
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Tabela 73. Relação da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) dos 

profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, o uso de anti-hipertensivo. Rio de 

Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Uso de anti-hipertensivo 

 MAPA Sim Não Valor de p 

Período de 24 horas n % n % 

 < 130 mmHg / < 80 mmHg 21 51,2 135 74,2 
0,004 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 20 48,8 47 25,8 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 24 58,5 141 77,5 
0,013 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 17 41,5 41 22,5 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 17 41,5 116 63,7 
0,009 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 24 58,5 66 36,3 

 

Os profissionais que faziam uso de anti-hipertensivos também apresentaram maior 

prevalência de pressão arterial alterada na MAPA de 24 horas (48,8% vs 25,8%), na 

MAPA de vigília (47,3% vs 19,0%) e na MAPA de sono (58,5% vs 36,3%) (Tabela 73). 

Tabela 74. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, o hábito de 

verificar a pressão arterial regularmente. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Verifica a pressão regularmente 

 

 
Sim Não Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 44 51,8 106 72,6 
0,001 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 41 48,2 40 27,4 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 50 63,3 106 73,6 
0,108 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 29 36,7 38 26,4 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 55 69,6 110 76,4 
0,270 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 24 30,4 34 23,6 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 36 45,6 97 67,4 
0,002 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 43 54,4 47 32,6 

 

Pelos dados da Tabela 74, observou-se que a maior parte dos profissionais que 

referiram aferir a pressão arterial regularmente eram hipertensos (48,2% vs 27,4%) e que a 

prevalência de pressão arterial alterada durante o período de sono foi maior entre aqueles 

que referiram verificar a pressão arterial regularmente (54,4% vs 32,6%), em relação 

aqueles que não referiram esta prática. 
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Tabela 75. Relação da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) dos 

profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, o controle da pressão arterial. Rio 

de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Controle da pressão arterial 

 

 
Sim Não Valor de p 

MAPA n % n % 

 
Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 18 54,5 3 37,5 
0,454

¥
 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 15 45,5 5 62,5 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 20 60,6 4 50,0 
0,698

¥
 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 13 39,4 4 50,0 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 13 39,4 4 50,0 
0,698

¥
 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 20 60,6 4 50,0 

 ¥: Teste exato de Fischer 

Os dados da Tabela 75 mostram que não houve diferenças estatisticamente 

significativas entre o controle da pressão arterial e os níveis pressóricos observados em 

todos os períodos da MAPA. 

4.3.3.2. Diabetes mellitus 

Tabela 76. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, diabetes 

mellitus referida. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Diabetes Mellitus 

 

 
Sim Não Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 5 33,3 145 67,1 
0,008 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 10 66,7 71 32,9 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 13 86,7 143 68,8 
0,242

¥
 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 2 13,3 65 31,3 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 14 93,3 151 72,6 
0,124

¥
 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 1 6,7 57 27,4 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 5 33,3 128 61,5 
0,032 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 10 66,7 80 38,5 

¥: Teste exato de Fischer 
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A prevalência de pressão arterial alterada foi maior entre os profissionais com 

histórico de diabetes mellitus, tanto na medida casual (66,7% vs 32,9%), quanto durante a 

MAPA (66,7% vs 38,5%) do período de sono (Tabela 76). 

Tabela 77. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, o uso de 

hipoglicemiante(s). Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Uso de hipoglicemiante(s) 

 

 
Sim Não Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 4 36,4 146 66,4 
0,054

¥
 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 7 63,6 74 33,6 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 9 81,8 147 69,3 
0,512

¥
 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 2 18,2 65 30,7 

Período de Vigília      

< 135 mmHg / < 85 mmHg 10 90,9 155 73,1 0,296
¥
 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 1 9,1 57 26,9  

Período de Sono      

< 120 mmHg / < 70 mmHg 4 36,4 129 60,8 
0,124

¥
 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 7 63,6 83 39,2 

¥: Teste exato de Fischer 

 

Os dados da Tabela 77 mostram que na medida casual da pressão arterial houve 

diferenças estatisticamente significativas entre as prevalências de pressão arterial alterada, 

em relação ao uso de hipoglicemiantes. 

Entre os profissionais que faziam uso de medicamentos para o controle do diabetes 

mellitus, a maioria (63,6% vs 33,6%) eram hipertensos. 
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Tabela 78. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, o hábito de 

verificar a glicemia regularmente. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Verifica a glicemia regularmente? 

 

 
Sim Não Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 32 50,0 118 70,7 
0,003 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 32 50,0 49 29,3 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 47 77,0 109 67,3 
0,156 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 14 23,0 53 32,7 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 48 78,7 117 72,2 
0,326 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 13 21,3 45 27,8 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 35 57,4 98 60,5 
0,672 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 26 42,6 64 39,5 

 

Os dados das Tabela 78 mostram que na medida casual da pressão arterial houve 

diferenças estatisticamente significativas entre as prevalências de pressão arterial alterada, 

em relação ao hábito de verificar o nível glicêmico regularmente.  

Entre os profissionais que verificavam a glicemia com regularidade, a maioria 

(50,0% vs 29,3%) eram hipertensos (Tabela 78). 

Tabela 79. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, dislipidemia 

referida. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Dislipidemias 

 

 
Sim Não Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 31 47,7 119 71,7 
0,001 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 34 52,3 47 28,3 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 42 65,6 114 71,7 
0,371 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 22 34,4 45 28,3 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 45 70,3 120 75,5 
0,427 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 19 29,7 39 24,5 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 35 54,7 98 61,6 
0,339 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 29 45,3 61 38,4 
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Os profissionais que referiram dislipidemias apresentaram maior prevalência de 

pressão arterial elevada (52,3% vs 28,3%), na medida casual, em relação aqueles que não 

as referiram (Tabela 79). 

Tabela 80. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, uso de 

hipolipemiante(s). Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Uso de hipolipemiante(s) 

 

 
Sim Não Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 6 42,9 144 66,4 
0,087

¥
 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 8 57,1 73 33,6 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 9 64,3 147 70,3 
0,764

¥
 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 5 35,7 62 29,7 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 11 78,6 154 73,7 
1,000

¥
 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 3 21,4 55 26,3 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 8 57,1 125 59,8 
0,844 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 6 42,9 84 40,2 

¥: Teste exato de Fischer 

Não houve diferenças estatisticamente significativas entre as prevalências de 

pressão arterial alterada e o uso de hipolipemiantes (Tabela 80). 
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Tabela 81. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, o hábito de 

verificar o perfil lipídico regularmente. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Verifica o perfil lipídico regularemente? 

 

 
Sim Não Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 68 56,7 82 73,9 
0,006 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 52 43,3 29 26,1 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 83 72,2 73 67,6 
0,456 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 32 27,8 35 32,4 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 88 76,5 77 71,3 
0,374 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 27 23,5 31 28,7 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 64 55,7 69 63,9 
0,210 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 51 44,3 39 36,1 

 

Entre os hipertensos pela medida casual, a maior parte (43,3% vs 26,1%) referiu 

verificar o perfil lipídico regularmente (Tabela 81). 

Tabela 82. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, a realização 

de tratamento de saúde atual. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Tratamento de Saúde Atual 

 

 
Sim Não Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 49 55,1 101 71,1 
0,013 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 40 44,9 41 28,9 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 63 72,4 93 68,4 
0,522 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 24 27,6 43 31,6 

Período de Vigília      

< 135 mmHg / < 85 mmHg 68 78,2 97 71,3 0,256 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 19 21,8 39 28,7  

Período de Sono      

< 120 mmHg / < 70 mmHg 50 57,5 83 61,0 0,597 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 37 42,5 53 39,0  
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Os dados da Tabela 82 mostram que entre os profissionais que apresentaram 

pressão arterial alterada, na medida casual, a maior parte (44,9% vs 28,9%) fazia algum 

tratamento de saúde. 

Tabela 83. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, o uso de 

medicamento. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Faz uso de algum medicamento 
 

 
Sim 

 
Não 

 
Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     
< 140 mmHg / < 90 mmHg 48 56,5 102 69,9 

0,040 
≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 37 43,5 44 30,1 

MAPA 
     

Período de 24 horas 
     

< 130 mmHg / < 80 mmHg 60 73,2 96 68,1 
0,424 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 22 26,8 45 31,9 

Período de Vigília 
     

< 135 mmHg / < 85 mmHg 65 79,3 100 70,9 
0,171 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 17 20,7 41 29,1 

Período de Sono 
     

< 120 mmHg / < 70 mmHg 47 57,3 86 61,0 
0,590 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 35 42,7 55 39,0 

Os dados da Tabela 83 mostram que a maior parte dos hipertensos pela medida 

casual (43,5% vs 30,1%) faziam uso de algum medicamento não relacionado ao controle 

da hipertensão, diabetes ou dislipidemias.    

Tabela 84. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, o uso de 

medicamento para inibir o sono. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Fez ou faz uso de remédio(s) para Inibir o Sono 

 

 
Sim 

 

Não 

 

Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 8 66,7 142 64,8 
1,000

¥
 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 4 33,3 77 35,2 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 8 66,7 148 70,1 
0,756

¥
 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 4 33,3 63 29,9 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 8 66,7 157 74,4 
0,515

¥
 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 4 33,3 54 25,6 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 8 66,7 125 59,2 
0,766

¥
 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 4 33,3 86 40,8 

¥: Teste exato de Fischer 
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O fato de os profissionais terem feito ou fazerem uso de remédios para inibir o 

sono, também não influenciou significativamente a prevalência de pressão arterial alterada 

(Tabela 84).  

Tabela 85. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, o uso de 

medicamento para depressão. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Fez ou faz uso de remédio(s) para Depressão? 

 

 
Sim 

 

Não 

 

Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 24 53,3 126 67,7 
0,069 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 21 46,7 60 32,3 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 29 65,9 127 70,9 
0,513 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 15 34,1 52 29,1 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 29 65,9 136 76,0 
0,173 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 15 34,1 43 24,0 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 20 45,5 113 63,1 
0,032 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 24 54,5 66 36,9 

 

Entre os profissionais que referiram uso anterior ou atual de remédios para a 

depressão, observou-se maior prevalência de hipertensão noturna (54,5% vs 36,9%) 

(Tabela 85). 

4.3.4. Pressão arterial: antecedentes familiares 

Em relação aos antecedentes familiares, avaliados (hipertensão arterial, diabetes 

mellitus, dislipidemias, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e angina 

pectoris), observou-se que a presença ou a ausência dos mesmos, não influenciou, de 

forma significativa, as prevalências de pressão arterial alterada (Tabelas 86, 87, 88, 89, 90 

e 91). 
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Tabela 86. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, 

antecedentes familiares para hipertensão arterial. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Antecedentes familiares para hipertensão arterial 

 

 
Sim Não / Não sei Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 132 64,4 18 69,2 
0,626 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 73 35,6 8 30,8 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 135 68,5 21 80,8 
0,201 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 62 31,5 5 19,2 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 143 72,6 22 84,6 
0,189 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 54 27,4 4 15,4 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 114 57,9 19 73,1 
0,137 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 83 42,1 7 26,9 

¥: Teste exato de Fischer 

Tabela 87. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, 

antecedentes familiares para diabetes mellitus. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Antecedentes familiares para Diabetes Mellitus 

 

 
Sim Não / Não sei Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 108 68,4 42 57,5 
0,109 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 50 31,6 31 42,5 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 108 70,6 48 68,6 
0,760 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 45 29,4 22 31,4 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 113 73,9 52 74,3 
0,946 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 40 26,1 18 25,7 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 89 58,2 44 62,9 
0,508 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 64 41,8 26 37,1 
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Tabela 88. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, 

antecedentes familiares para dislipidemias. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Antecedentes familiares para Dislipidemias 

 

 
Sim Não / Não sei Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 102 65,4 48 64,0 
0,836 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 54 34,6 27 36,0 

MAPA      

Período de 24 horas      

< 130 mmHg / < 80 mmHg 106 70,2 50 69,4 0,909 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 45 29,8 22 30,6  

Período de Vigília      

< 135 mmHg / < 85 mmHg 110 72,8 55 76,4 0,573 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 41 27,2 17 23,6  

Período de Sono      

< 120 mmHg / < 70 mmHg 88 58,3 45 62,5 
0,548 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 63 41,7 27 37,5 

 

Tabela 89. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, 

antecedentes familiares para infarto agudo do miocárdio. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Antecedentes familiares para Infarto Agudo do Miocárdio 

 

 
Sim Não / Não sei Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 61 61,6 89 67,4 
0,360 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 38 38,4 43 32,6 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 67 68,4 89 71,2 
0,647 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 31 31,6 36 28,8 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 70 71,4 95 76,0 
0,440 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 28 28,6 30 24,0 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 54 55,1 79 63,2 
0,221 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 44 44,9 46 36,8 
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Tabela 90. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, 

antecedentes familiares para infarto agudo do miocárdio. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Antecedentes familiares para Acidente Vascular Encefálico 

 

 
Sim Não / Não sei Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 75 67,0 75 63,0 
0,531 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 37 33,0 44 37,0 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 74 68,5 82 71,3 
0,650 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 34 31,5 33 28,7 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 77 71,3 88 76,5 
0,374 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 31 28,7 27 23,5 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 63 58,3 70 60,9 
0,700 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 45 41,7 45 39,1 

Tabela 91. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, 

antecedentes familiares para angina pectoris. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Antecedentes familiares para Angina Pectoris 

 

 
Sim Não / Não sei Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 48 64,9 102 65,0 
0,988 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 26 35,1 55 35,0 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 47 65,3 109 72,2 
0,293 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 25 34,7 42 27,8 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 50 69,4 115 76,2 
0,285 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 22 30,6 36 23,8 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 38 52,8 95 62,9 
0,149 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 34 47,2 56 37,1 
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4.3.5. Pressão arterial: hábitos e estilos de vida 

Tabela 92. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, tabagismo. 

Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Tabagismo 

 

 
Não, nunca fumei / Não, parei Sim Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 140 64,5 10 71,4 
0,775

¥
 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 77 35,5 4 28,6 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 145 69,0 11 84,6 
0,353

¥
 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 65 31,0 2 15,4 

Período de Vigília 
     

< 135 mmHg / < 85 mmHg 154 73,3 11 84,6 
0,522

¥
 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 56 26,7 2 15,4 

Período de Sono 
     

< 120 mmHg / < 70 mmHg 127 60,5 6 46,2 
0,307 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 83 39,5 7 53,8 

¥: Teste exato de Fischer 

 

Em relação aos hábitos e estilos de vida, o tabagismo, não influenciou 

significativamente as prevalências de pressão arterial alterada nos profissionais estudados 

(Tabela 92).  

 

Tabela 93. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, etilismo 

(CAGE). Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Etilismo (CAGE) 

 

 
Positivo Negativo Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 17 68,0 133 64,6 
0,734 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 8 32,0 73 35,4 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 14 56,0 142 71,7 
0,106 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 11 44,0 56 28,3 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 15 60,0 150 75,8 
0,091 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 10 40,0 48 24,2 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 13 52,0 120 60,6 
0,409 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 12 48,0 78 39,4 

¥: Teste exato de Fischer 
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O etilismo também não influenciou significativamente as prevalências de pressão 

arterial alterada nos profissionais estudados (Tabela 93).  

Tabela 94. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, a realização 

de atividade física regular. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Atividade Física Regular 

 

 
Não, nunca pratiquei / Não, parei Sim, pratico Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 51 63,7 99 65,6 
0,784 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 29 36,2 52 34,4 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 106 73,1 50 64,1 
0,162 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 39 26,9 28 35,9 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 112 77,2 53 67,9 
0,131 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 33 22,8 25 32,1 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 88 60,7 45 57,7 
0,664 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 57 39,3 33 42,3 

Tabela 95. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, a frequência 

de realização de atividade física. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Frequência de Realização de Atividade Física (n=80) 

 

 
1-3 dias/semana 4-6 dias/semana Todos os dias Valor de p** 

 
n % n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

       < 140 mmHg / < 90 mmHg 40 64,5 9 60,0 2 66,7 
0,943 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 22 35,5 6 40,0 1 33,3 

MAPA 

       Período de 24 horas 

       < 130 mmHg / < 80 mmHg 40 66,7 9 60,0 1 33,3 
0,484 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 20 33,3 6 40,0 2 66,7 

Período de Vigília 

       < 135 mmHg / < 85 mmHg 42 70,0 9 60,0 2 66,7 
0,764 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 18 30,0 6 40,0 1 33,3 

Período de Sono 

       < 120 mmHg / < 70 mmHg 33 55,0 11 73,3 1 33,3 
0,289 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 27 45,0 4 26,7 2 66,7 

**: Razão de verossimilhança 
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A realização de atividade física regular e a frequência da prática de atividade física 

também não influenciaram significativamente as prevalências de pressão arterial alterada 

nos profissionais (Tabelas 94 e 95).  

Tabela 96. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, a percepção 

de estresse. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Se Considera uma Pessoa Nervosa / Estressada 

 

 
Sim Não Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 65 63,1 85 66,4 
0,601 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 38 36,9 43 33,6 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 70 72,2 86 68,3 
0,528 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 27 27,8 40 31,7 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 73 75,3 92 73,0 
0,705 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 24 24,7 34 27,0 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 59 60,8 74 58,7 
0,752 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 38 39,2 52 41,3 

 

A percepção de estresse não influenciou significativamente as prevalências de 

pressão arterial alterada (Tabela 96).  

Tabela 97. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, atividade de 

lazer. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Possui Atividade de Lazer 

 

 
Sim Não Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 111 68,9 39 55,7 
0,053 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 50 31,1 31 44,3 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 110 71,0 46 67,6 
0,619 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 45 29,0 22 32,4 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 116 74,8 49 72,1 
0,663 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 39 25,2 19 27,9 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 96 61,9 37 54,4 
0,292 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 59 38,1 31 45,6 
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Pelos dados da Tabela 97, é possível observar que entre os profissionais que 

referiram alguma atividade de lazer, a maioria (68,9% vs 31,1%) apresentou pressão 

arterial considerada normal, na medida casual, enquanto que entre os profissionais com 

pressão arterial alterada, a maior parte (44,3% vs 31,1%) não tinha atividade de lazer.  

4.3.6. Pressão arterial: variáveis antropométricas e de composição corporal 

No que se refere as variáveis antropométricas, observou-se que o Índice de Massa 

Corporal (IMC) influenciou as prevalências de pressão arterial alterada, tanto na medida 

casual, quanto em todos os períodos da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial.  

Tabela 98. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, índice de 

massa corporal. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Índice de Massa Corporal (Kg/m
2
) 

 

 
Eutróficos Sobrepeso/Obesidade Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 55 78,6 95 59,0 
0,004 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 15 21,4 66 41,0 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 57 81,4 99 64,7 
0,011 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 13 18,6 54 35,3 

Período de Vigília      

< 135 mmHg / < 85 mmHg 58 82,9 107 69,9 
0,041 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 12 17,1 46 30,1 

Período de Sono      

< 120 mmHg / < 70 mmHg 52 74,3 81 52,9 
0,003 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 18 25,7 72 47,1 

 

Tanto na medida casual (41,0% vs 21,4%), quanto nos períodos de 24 horas (35,3% 

vs 18,6%), vigília (30,1% vs 17,1%) e sono (47,1% vs 25,7%) da MAPA, os profissionais 

com sobrepeso/obesidade apresentaram maiores prevalências de pressão alterada, quando 

comparados aos profissionais eutróficos (Tabela 98). 
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Tabela 99. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, 

circunferência da cintura. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Circunferência da Cintura (cm) 

 

 
Normal 

Aumentada / Aumentada 

substancialmente 

Valor 

de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 53 76,8 97 59,9 
0,014 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 16 23,2 65 40,1 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 50 73,5 106 68,4 
0,441 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 18 26,5 49 31,6 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 54 79,4 111 71,6 
0,222 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 14 20,6 44 28,4 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 47 69,1 86 55,5 
0,056 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 21 30,9 69 44,5 

 

Os dados da Tabela 99 mostram que os profissionais com circunferência da cintura 

aumentada ou aumentada substancialmente apresentaram maior prevalência (40,1% vs 

23,2%) de pressão arterial alterada na medida casual. 

Tabela 100. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da 

Pressão Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, 

razão cintura-quadril. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Razão Cintura/Quadril (RCQ) 

 

 
Normal Aumentada Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 90 69,2 60 59,4 
0,121 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 40 30,8 41 40,6 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 81 72,3 75 67,6 
0,439 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 31 27,7 36 32,4 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 86 76,8 79 71,2 
0,339 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 26 23,2 32 28,8 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 73 65,2 60 54,1 
0,090 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 39 34,8 51 45,9 

 

Não houve diferenças estatisticamente significativas entre as prevalências de 

pressão arterial alterada dos profissionais com razão cintura-quadril normal e dos 

profissionais com razão cintura-quadril aumentada (Tabela 100). 
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Tabela 101. Variáveis associadas ao risco cardiovascular intermediário/alto em 

profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Circunferência do Pescoço (cm) 

 

 
Não alterada Alterada Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arerial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 132 67,3 18 51,4 
0,069 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 64 32,7 17 48,6 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 131 69,3 25 73,5 
0,621 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 58 30,7 9 26,5 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 140 74,1 25 73,5 
0,947 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 49 25,9 9 26,5 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 114 60,3 19 55,9 
0,627 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 75 39,7 15 44,1 

 

Os profissionais com circunferência do pescoço alterada apresentaram maior 

prevalência (28,6% vs 10,2%) de pressão arterial maior ou iguais a 140/90 mmHg, quando 

comparados aos profissionais com circunferência do pescoço não alterada (Tabela 101). 

Tabela 102. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da 

Pressão Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, 

percentual de gordura corporal. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Gordura Corporal (%) 

 

 
Baixo / Normal Alto / Muito alto Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 28 63,6 122 65,2 
0,841 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 16 36,4 65 34,8 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 34 79,1 122 67,8 
0,147 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 9 20,9 58 32,2 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 33 76,7 132 73,3 
0,647 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 10 23,3 48 26,7 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 26 60,5 107 59,4 
0,902 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 17 39,5 73 40,6 
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Não houve diferenças estatisticamente significativas nas prevalências de pressão 

arterial alterada entre os profissionais com percentuais de gordura corporal baixo ou 

normal e profissionais com percentuais alto/muito alto (Tabela 102). 

Tabela 103. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da 

Pressão Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, 

nível de gordura visceral. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Nível de Gordura Visceral 

 

 
Normal Alto / Muito alto Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 132 68,4 18 47,4 
0,013 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 61 31,6 20 52,6 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 134 71,7 22 61,1 
0,206 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 53 28,3 14 38,9 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 142 75,9 23 63,9 
0,131 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 45 24,1 13 36,1 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 113 60,4 20 55,6 
0,585 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 74 39,6 16 44,4 

 

A prevalência de nível de gordura visceral alto/muito alto foi maior entre os 

profissionais hipertensos (52,6% vs 47,4%), em relação aos não hipertensos (Tabela 103). 

Tabela 104. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da 

Pressão Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, 

percentual de músculo esquelético. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Músculo Esquelético (%) 

 

 
Baixo Normal Alto / Muito alto Valor de p** 

 
n % n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

       < 140 mmHg / < 90 mmHg 73 62,9 60 68,2 17 63,0 
0,718 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 43 37,1 28 31,8 10 37,0 

MAPA 

       Período de 24 horas 

       < 130 mmHg / < 80 mmHg 74 66,7 62 72,1 20 76,9 
0,501 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 37 33,3 24 27,9 6 23,1 

Período de Vigília 

       < 135 mmHg / < 85 mmHg 76 68,5 70 81,4 19 73,1 
0,121 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 35 31,5 16 18,6 7 26,9 

Período de Sono 

       < 120 mmHg / < 70 mmHg 64 57,7 53 61,6 16 61,5 
0,835 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 47 42,3 33 38,4 10 38,5 

**: Razão de verossimilhança  
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Não houve diferenças significativas entre as prevalências de pressão arterial 

alterada e os diferentes percentuais de músculo esquelético dos profissionais estudados 

(Tabela 104). 

Tabela 105. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da 

Pressão Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, 

idade corporal. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Idade Corporal (em anos) 

 

 
Acima da idade real Igual a / Abaixo da idade real Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 104 61,5 46 74,2 
0,074 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 65 38,5 16 25,8 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 106 65,8 50 80,6 
0,031 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 55 34,2 12 19,4 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 113 70,2 52 83,9 
0,037 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 48 29,8 10 16,1 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 90 55,9 43 69,4 
0,067 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 71 44,1 19 30,6 

 

Em relação aos profissionais com idade corporal igual ou abaixo da idade real, os 

profissionais com idade corporal acima da idade real apresentaram maiores prevalências de 

pressão arterial alterada na MAPA de 24 horas (34,2% vs 19,4%) e, na MAPA de vigília 

(29,8% vs 16,1%). Não houve diferença estatisticamente significativa em relação a medida 

casual e a MAPA do período de sono (Tabela 105). 

4.3.6.1. Pressão arterial e variáveis antropométricas e de composição corporal 

contínuas 

Nas relações da medida casual da pressão arterial, com as variáveis antropométricas 

e de composição corporal, analisadas de forma contínua, observou-se que houve diferença 

entre os profissionais com pressão arterial normal e alterada nas médias do índice de massa 

corporal, circunferência da cintura, razão cintura/quadril, circunferência do pescoço, 

gordura visceral e idade corporal.  
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Tabela 106. Relação da pressão arterial casual dos profissionais de enfermagem que atuam 

em oncologia e as variáveis antropométricas e de composição corporal contínuas. Rio de 

Janeiro – RJ, 2015. 

Variáveis Pressão Arterial Casual  

Antropométricas e composição corporal 

< 140 mmHg / 

< 90 mmHg 

≥ 140 mmHg / 

≥ 90 mmHg 

         Valor 

de p 

Indice de Massa Corporal (IMC - Kg/m
2
): 

Média (DP) 26,8 (4,5) 28,9 (4,8) 0,001* 

Circunferência da cintura (cm): Média (DP) 87,3 (13,8) 94,7 (15,7) <0,0001
£
 

Razão Cintura/Quadril (RCQ): Média (DP) 0,84 (0,09) 0,88 (0,08) 0,001
£
 

Circunferência do pescoço (cm): Média (DP) 31,2 (3,4) 32,5 (4,4) 0,002* 

Gordura Corporal (%GC): Média (DP) 38,3 (8,6) 39,1 (8,0) 0,506
£
 

Gordura Visceral (%GV): Média (DP) 6,8 (2,7) 8,1 (3,8) 0,017* 

Músculo Esquelético (%ME): Média (DP) 26,0 (4,8) 25,8 (4,9) 0,493* 

Idade Corporal (em anos): Média (DP) 45,9 (13,4) 54,6 (13,0) <0,0001
£
 

         £: Teste t de student bicaudal                                    *: Teste U de Mann-Whitney 

  

Para todas as variáveis, os profissionais com pressão arterial alterada apresentaram 

maiores médias, quando comparados aos profissionais com pressão arterial normal (Tabela 

106). 



 

 

Tabela 107. Relação da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia 

e as variáveis antropométricas e de composição corporal contínuas. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

 MAPA de 24 horas  MAPA de Vigília  MAPA de Sono  

Variáveis antropométricas e de 

composição corporal 

< 130 mmHg 

/ < 80 mmHg 

≥ 130 mmHg 

/ ≥ 80 mmHg 

Valor 

de p 

< 135 mmHg / 

< 85 mmHg 

≥ 135 mmHg / 

≥ 85 mmHg 

Valor 

de p 

< 120 mmHg 

/ < 70 mmHg 

≥ 120 mmHg / 

≥ 70 mmHg 

Valor 

de p 

          Índice de Massa Corporal (IMC - Kg/m
2
): 

Média (DP) 27,1 (4,9) 28,6 (4,4) 0,014* 27,1 (4,8) 28,7 (4,6) 0,015* 27,1 (5,0) 28,1 (4,4) 0,042* 

Circunferência da cintura (cm): Média (DP) 88,2 (14,8) 92,8 (14,8) 0,036
£
 88,5 (14,9) 92,9 (14,7) 0,053

£
 87.5 (13,9) 92,7 (15,9) 0,011

£
 

Razão Cintura/Quadril (RCQ): Média (DP) 0,85 (0,09) 0,86 (0,09) 0,225
£
 0,85 (0,09) 0,87 (0,09) 0,205

£
 0,8 (0,09) 0,9 (0,08) 0,021

£
 

Circunferência do pescoço (cm):Média (DP) 31,2 (3,9) 32,5 (3,6) 0,034* 31,3 (4,0) 32,5 (3,4) 0,021* 31,1 (3,8) 32,3 (3,7) 0,006* 

Gordura Corporal (%GC): Média (DP) 38,1 (8,7) 39,7 (7,6) 0,196
£
 38,2 (8,5) 39,8 (8,0) 0,210

£
 38,5 (8,2) 38,7 (8,7) 0,824

£
 

Gordura Visceral (%GV): Média (DP) 6,9 (3,1) 7,9 (3,2) 0,009* 6,9 (3,1) 8,0 (3,4) 0,022* 6,9 (3,3) 7,7 (3,1) 0,007* 

Músculo Esquelético (%ME): Média (DP) 26,1 (4,8) 25,7 (4,7) 0,607* 26,1 (4,8) 25,7 (4,9) 0,429* 25,8 (4,6) 26,2 (5,1) 0,841* 

Idade Corporal (em anos): Média (DP) 46,7 (14,1) 53,3 (12,4) 0,001
£
 47,0 (13,9) 53,3 (12,9) 0,003

£
 46,3 (14,3) 52,1 (12,6) 0,002

£
 

£: Teste t de student bicaudal     *: Teste U de Mann-Whitney 

 

Os dados da Tabela 107 mostram que em relação aos níveis pressóricos mensurados pela MAPA, houve diferença entre os 

profissionais com níveis pressóricos normais e alterados em relação as médias das variáveis antropométricas e de composição corporal índice 

de massa corporal, circunferência da cintura, razão cintura-quadril, circunferência do pescoço, gordura visceral e idade corporal. Com 

exceção da variável razão cintura-quadril, que diferenciou os grupos apenas na MAPA do período de sono, as médias das demais variáveis 

mostraram diferenças estatisticamente significativa entre os grupos na MAPA de 24 horas, MAPA de vigília e MAPA de sono. Em todas as 

situações, as médias observadas foram maiores entre os profissionais com níveis pressóricos alterados. 
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4.3.7. Pressão arterial: glicemia de jejum, proteína c reativa, perfil lipídico, 

fibrinogênio cortisol, creatinina e hemoglobina glicada. 

Tabela 108. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, glicemia de 

jejum. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

 **: Razão de verossimilhança 

Os dados da Tabela 108 mostram que não houve diferença estatisticamente 

significativa nas prevalências de pressão arterial alterada nas diferentes categorias da 

glicemia de jejum. 

Tabela 109. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, proteína c 

reativa ultrassensível. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Proteína C Reativa Ultrassensível (mg/dl) 

 

 
Normal (<0,2 mg/dl) Alterada (≥0,2 mg/dl) Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 26 56,5 124 67,0 
0,181 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 20 43,5 61 33,0 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 32 69,6 124 70,1 
0,948 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 14 30,4 53 29,9 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 36 78,3 129 72,9 
0,459 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 10 21,7 48 27,1 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 28 60,9 105 59,3 
0,849 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 18 39,1 72 40,7 

Variável Glicemia de Jejum (mg/dl) 

 

 
Normal (<100 mg/dl) 

Tolerância a glicose diminuída 

(≥100 e < 126 mg/dl) 

Diabetes mellitus 

(≥126 mg/dl) 

Valor 

de p** 

 
n % n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

       < 140 mmHg / < 90 mmHg 128 66,0 21 65,6 1 20,0 
0,114 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 66 34,0 11 34,4 4 80,0 

MAPA 

       Período de 24 horas 

       < 130 mmHg / < 80 mmHg 132 70,2 21 67,7 3 75,0 
0,938 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 56 29,8 10 32,3 1 25,0 

Período de Vigília 

       < 135 mmHg / < 85 mmHg 140 74,5 22 71,0 3 75,0 
0,919 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 48 25,5 9 29,0 1 25,0 

Período de Sono 

       < 120 mmHg / < 70 mmHg 114 60,6 17 54,8 2 50,0 
0,770 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 74 39,4 14 45,2 2 50,0 
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Não houve diferenças significativas nas prevalências de pressão arterial alterada 

observadas, entre os profissionais com níveis de proteína c reativa ultrassensível normal e os 

profissionais com proteína C reativa alterada (Tabela 109). 

Tabela 110. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, triglicérides. 

Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Triglicérides (mg/dl) 

 

 

Desejável / Limítrofe (≤150 

mg/dl-200 mg/dl) 

Alto/Muito alto (>200 

mg/dl) Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 128 67,7 22 52,4 
0,059 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 61 32,3 20 47,6 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 135 73,0 21 55,3 
0,030 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 50 27,0 17 44,7 

Período de Vigília      

< 135 mmHg / < 85 mmHg 140 75,7 25 65,8 
0,206 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 45 24,3 13 34,2 

Período de Sono      

< 120 mmHg / < 70 mmHg 118 63,8 15 39,5 
0,005 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 67 36,2 23 60,5 

      

Houve diferença entre os níveis de triglicérides e os níveis pressóricos da MAPA de 

24 horas e da MAPA do período de sono.  

Em todos os contextos, a prevalência de níveis pressóricos elevados foi maior entre 

aqueles com níveis de triglicérides alto/muito alto: MAPA de 24 horas (44,7% vs 27,0%) e 

MAPA do período de sono (60,5% vs 36,2%) (Tabela 110). 
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Tabela 111. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, colesterol 

total. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Colesterol Total (mg/dl) 

 

 
Desejável (<200 mg/dl) 

Limítrofe / Alto (≥200 

mg/dl) Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 23 63,9 127 65,1 
0,886 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 13 36,1 68 34,9 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 90 69,8 66 70,2 
0,943 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 39 30,2 28 29,8 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 95 73,6 70 74,5 
0,890 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 34 26,4 24 25,5 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 77 59,7 56 59,6 
0,986 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 52 40,3 38 40,4 

 

Não houve diferença significativa nos níveis pressóricos observados, entre os 

profissionais com níveis de colesterol total desejável e os profissionais com níveis de 

colesterol total limítrofe/alto. (Tabela 111). 

Tabela 112. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, LDL-

colesterol. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Low Density Lipoproteins - LDL-colesterol (mg/dl) 

 

 
Ótimo (<100 mg/dl) 

Desejável / 

Limítrofe (100-159 

mg/dl) 

Alto / Muito alto 

(≥160 mg/dl) 

Valor de 

p** 

 
n % n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

       < 140 mmHg / < 90 mmHg 43 72,9 90 61,2 17 68,0 
0,261 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 16 27,1 57 38,8 8 32,0 

MAPA 

       Período de 24 horas 

       < 130 mmHg / < 80 mmHg 38 67,9 101 71,1 17 68,0 
0,881 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 18 32,1 41 28,9 8 32,0 

Período de Vigília 

       < 135 mmHg / < 85 mmHg 41 73,2 105 73,9 19 76,0 
0,965 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 15 26,8 37 26,1 6 24,0 

Período de Sono 

       < 120 mmHg / < 70 mmHg 38 67,9 83 58,5 12 48,0 
0,215 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 18 32,1 59 41,5 13 52,0 

**: Razão de verossimilhança 
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Não houve diferença significativa entre os profissionais hipertensos e não 

hipertensos, em relação aos níveis de LDL-colesterol (Tabela 112). 

Tabela 113. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, HDL-

colesterol. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável High Density Lipoproteins - HDL-colesterol (mg/dl) 

 

 

Desejável (> 60 

mg/dl) 

Limítrofe (40-60 

mg/dl) Baixo (< 40 mg/dl) 

Valor 

de p** 

 
n % n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

       < 140 mmHg / < 90 mmHg 56 64,4 80 67,8 14 53,8 
0,408 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 31 35,6 38 32,2 12 46,2 

MAPA 

       Período de 24 horas 

       < 130 mmHg / < 80 mmHg 58 68,2 87 76,3 11 45,8 
0,015 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 27 31,8 27 23,7 13 54,2 

Período de Vigília 

       < 135 mmHg / < 85 mmHg 61 71,8 90 78,9 14 58,3 
0,105 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 24 28,2 24 21,1 10 41,7 

Período de Sono 

       < 120 mmHg / < 70 mmHg 53 62,4 69 60,5 11 45,8 
0,340 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 32 37,6 45 39,5 13 54,2 

**: Razão de verossimilhança 

 

Na MAPA de 24 horas, observou-se que os profissionais com baixo nível de HDL-

colesterol apresentaram maior prevalência de pressão arterial alterada, em relação aos 

profissionais com nível desejável (54,2% vs 31,8%) e (54,2% vs 23,7%) limítrofe (Tabela 

113). 
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Tabela 114. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, fibrinogênio. 

Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Fibrinogênio (mg/dl) 

 

 
Normal (150-400 mg/dl) Elevado (> 400 mg/dl) Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 139 66,2 11 52,4 
0,206 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 71 33,8 10 47,6 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 143 91,7 60 89,6 
0,612 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 13 8,3 7 10,4 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 151 91,5 52 89,7 
0,670 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 14 8,5 6 10,3 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 123 92,5 80 88,9 
0,357 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 10 7,5 10 11,1 

¥: Teste exato de Fischer 

 

Os níveis plasmáticos de fibrinogênio não influenciaram de forma estatisticamente 

significativa os níveis pressóricos dos profissionais estudados (Tabelas 114). 

Tabela 115. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, creatinina. 

Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Creatinina (mg/dl) 

 

 
Normal (0,3-1,3 mg/dl) Elevada (> 1,3 mg/dl) Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 149 64,8 1 100,0 
1,000

¥
 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 81 35,2 0 0,0 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 155 99,4 67 100,0 
1,000

¥
 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 1 0,6 0 0,0 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 164 99,4 58 100,0 
1,000

¥
 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 1 0,6 0 0,0 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 132 99,2 90 100,0 
1,000

¥
 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 1 0,8 0 0,0 

¥: Teste exato de Fischer 
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Os níveis plasmáticos de creatinina também não influenciaram de forma 

estatisticamente significativa os níveis pressóricos dos pesquisados (Tabela 115). 

Tabela 116. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, hemoglobina 

glicada. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável *Hemoglobina glicada (HbA1c) 

 

 
Normal (< 5,7 %) 

Alto risco para diabetes 

(5,7 %-6,4%) Diabetes (> 6,5%) Valor de p** 

 
n % n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

       < 140 mmHg / < 90 mmHg 116 67,4 31 57,4 3 60,0 
0,399 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 56 32,6 23 42,6 2 40,0 

MAPA 

       Período de 24 horas 

       < 130 mmHg / < 80 mmHg 125 74,4 27 54,0 4 80,0 
0,023 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 43 25,6 23 46,0 1 20,0 

Período de Vigília 

       < 135 mmHg / < 85 mmHg 130 77,4 31 62,0 4 80,0 
0,101 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 38 22,6 19 38,0 1 20,0 

Período de Sono 

       < 120 mmHg / < 70 mmHg 109 64,9 22 44,0 2 40,0 
0,021 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 59 35,1 28 56,0 3 60,0 

**: Razão de verossimilhança 

Os dados da Tabela 116 mostram que, na MAPA do período de 24 horas, os níveis 

plasmáticos de hemoglobina glicada foram estatisticamente diferentes entre os profissionais. 

A prevalência de pressão arterial alterada foi maior entre os profissionais com alto 

risco para diabetes (46,0%), em relação aos profissionais com nível de hemoglobina glicada 

normal (25,6%) e os profissionais classificados com diabetes (20,0%). 
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Tabela 117. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, cortisol 

plasmático. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Cortisol Plasmático (ug/dl) 

 

 

Normal (6,2-19,4 

ug/dl) 

Elevado  

(> 19,4 ug/dl) 

Diminuido (< 6,2 

ug/dl) 

Valor 

de p** 

Pressão Arterial Casual n % n % n % 

 < 140 mmHg / < 90 mmHg 73 65,2 72 63,2 5 100,0 
0,107 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 39 34,8 42 36.8 0 0,0 

MAPA 

       Período de 24 horas 

       < 130 mmHg / < 80 mmHg 78 72,9 75 67,6 3 60,0 
0,616 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 29 27,1 36 32,4 2 40,0 

Período de Vigília 

       < 135 mmHg / < 85 mmHg 80 74,8 81 73,0 4 80,0 
0,908 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 27 25,2 30 27,0 1 20,0 

Período de Sono 

       < 120 mmHg / < 70 mmHg 69 64,5 61 55,0 3 60,0 
0,357 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 38 35,5 50 45,0 2 40,0 

**: Razão de verossimilhança 

Os níveis de cortisol plasmático não influenciaram os níveis pressóricos dos 

profissionais estudados, de forma estatisticamente significativa (Tabela 117). 

4.3.7.1. Pressão arterial: glicemia de jejum, proteína c reativa, perfil lipídico, 

fibrinogênio, cortisol, creatinina e hemoglobina glicada analisados de forma contínua. 

Tabela 118. Relação da pressão arterial casual dos profissionais de enfermagem que atuam 

em oncologia e, os níveis plasmáticos de glicemia de jejum, proteína C-reativa, perfil 

lipídico, fibrinogênio, cortisol, creatinina e hemoglobina glicada. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

 Pressão Arterial Casual  

Marcadores biológicos 
< 140 mmHg / 

< 90 mmHg 

≥ 140 mmHg / 

≥ 90 mmHg Valor de p 

Glicemia de jejum (mg/dl):Média (DP) 92,0 (10,7) 97,4 (25,3) 0,067
£
 

Proteína C-reativa ultrassennsível (mg/dl):Média (DP) 0,6 (0,8) 0,5 (0,6) 0,996* 

Triglicérides (mg/dl):Média (DP) 127,6 (66,4) 142,3 (76,4) 0,162* 

Colesterol Total (mg/dl):Média (DP) 186,2 (37,5) 189,2 (38,2) 0,443* 

Low Density Lipoproteins (LDL-c - mg/dl):Média (DP) 119,3 (32,9) 122,9 (29,3) 0,406
£
 

High Density Lipoproteins (HDL-c - mg/dl):Média (DP) 56,2 (14,5) 56,2 (16,3) 0,979
£
 

Fibrinogênio (mg/dl): Média (DP) 303,5 (66,3) 314,1 (70,1) 0,258
£
 

Hemoglobina glicada (%): Média (DP) 5,1 (0,8) 5,2 (1,0) 0,339
£
 

Creatinina (mg/dl): Média (DP) 0,8 (0,2) 0,8 (0,2) 0,312* 

Cortisol plasmático (ug/dl): Média (DP) 19,5 (8,3) 19,9 (7,4) 0,691
£
 

£: Teste t de student bicaudal     *: Teste U de Mann-Whitney 
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Os dados da Tabela 118 mostram que na medida casual da pressão arterial, os 

profissionais com níveis pressóricos normais e os profissionais com níveis pressóricos 

alterados não se diferenciaram de forma significativa em relação as médias dos níveis 

plasmáticos de glicemia de jejum, proteína C-reativa, triglicérides, colesterol total, LDL-

colesterol, HDL-colesterol, fibrinogênio, hemoglobina glicada, creatinina e cortisol 

plasmático. 

 

 

 



 

 

 

Tabela 119. Relação da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e, 

os níveis plasmáticos de glicemia de jejum, proteína c reativa, perfil lipídico, fibrinogênio, cortisol, creatinina e hemoglobina glicada. Rio de 

Janeiro – RJ, 2015. 

 

Os dados da Tabela 119 mostram que na MAPA, houve diferença estatisticamente significativa entre os profissionais com níveis 

pressóricos normais e os profissionais com níveis pressóricos alterados, em relação as médias dos níveis plasmáticos de triglicerídeos, creatinina 

e LDL-colesterol. Tanto as médias de triglicerídeos, quanto as médias de creatinina foram estatisticamente diferentes entre os grupos na MAPA 

de 24 horas e na MAPA de sono. Os níveis de LDL-colesterol mostraram diferença significativa apenas na MAPA do período de sono. Em todas 

as variáveis em que se observou diferença estatisticamente significativa entre os grupos, observou-se maiores médias entre os profissionais com 

níveis pressóricos alterados. 

  MAPA de 24 horas   MAPA de Vigília   MAPA de Sono   

Marcadores biológicos 
< 130 mmHg / < 

80 mmHg 

≥ 130 mmHg / ≥ 

80 mmHg 
Valor de p 

< 135 mmHg / < 

85 mmHg 

≥ 135 mmHg / 

≥ 85 mmHg 

Valor 

de p 

< 120 mmHg / < 

70 mmHg 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 

mmHg 
Valor de p 

Glicemia de jejum (mg/dl): Média (DP) 93,5 (17,5) 93,7 (14,9) 0,955
£
 93,7 (17,2) 93,0 (15,8) 0,784

£
 93,1 (18,0) 94,3 (14,8) 0,579

£
 

Proteína C reativa ultrassennsível (mg/dl): 

Média (DP) 
0,6 (0,7) 0,6 (0,8) 0,469* 0,6 (0,8) 0,5 (0,4) 0,272* 0,5 (0,6) 0,6 (0,9) 0,423* 

Triglicérides (mg/dl): Média (DP) 123,7 (60,5) 148,7 (76,8) 0,023* 126,7 (61,7) 143,9 (78,2) 0,190* 117,7 (57,8) 151,1 (73,9) <0,0001* 

Colesterol Total (mg/dl): Média (DP) 188,0 (33,8) 185,1 (45,9) 0,692* 188,0 (36,1) 184,6 (42,4) 0,766* 185,6 (33,7) 189,3 (43,2) 0,402* 

Low Density Lipoproteins (LDL-c - 

mg/dl): Média (DP) 
119,0 (30,2) 124,3 (35,5) 0,259

£
 119,7 (32,3) 123,4 (30,9) 0,448

£
 116,6 (29,7) 126,6 (34,2) 0,020

£
 

High Density Lipoproteins (HDL-c - 

mg/dl): Média (DP) 
56,9 (14,8) 55,4 (15,8) 0,501

£
 56,3 (14,6) 56,8 (16,7) 0,832

£
 57,4 ( 14,9) 55,0 (15,4) 0,255

£
 

Fibrinogênio (mg/dl): Média (DP) 305,4 (68,9) 309,2 (64,3) 0,700
£
 305,8 (68,3) 308,6 (65,3) 0,789

£
 306,0 (66,8) 307,3 (68,7) 0,892

£
 

Hemoglobina glicada (%): Média (DP) 5,0 (0,8) 5,2 (1,0) 0,221
£
 5,1 (0,8) 5,2 (1,0) 0,467

£
 5,0 (0,8) 5,2 (0,9) 0,202

£
 

Creatinina (mg/dl): Média (DP) 0,7 (0,2) 0,8 (0,2) 0,009* 0,8 (0,2) 0,8 (0,2) 0,055* 0,7 (0,2) 0,8 (0,1) 0,001* 

Cortisol plasmático (ug/dl): Média (DP) 19,5 (8,3) 19,8 (7,3) 0,786
£
 19,5 (8,3) 19,8 (7,3) 0,817

£
 19,1 ( 8,5) 20,3 ( 7,4) 0,297

£
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4.3.8. Pressão arterial e variáveis biopsicoemocionais 

4.3.8.1. Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Tabela 120. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia, com a dimensão 

exaustão emocional do Burnout. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

 
Dimensões do Burnout 

 
Variável Exaustão Emocional 

 

 
Baixo nível Nível moderado Alto nível Valor de p** 

 
n % n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

       < 140 mmHg / < 90 mmHg 14 70,0 51 60,7 85 66,9 
0,577 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 6 30,0 33 39,3 42 33,1 

MAPA 

       Período de 24 horas 

       < 130 mmHg / < 80 mmHg 9 47,4 55 67,1 92 75,4 
0,043 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 10 52,6 27 32,9 30 24,6 

Período de Vigília 

       < 135 mmHg / < 85 mmHg 10 52,6 55 67,1 100 82,0 
0,006 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 9 47,4 27 32,9 22 18,0 

Período de Sono 

       < 120 mmHg / < 70 mmHg 8 42,1 49 59,8 76 62,3 
0,256 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 11 57,9 33 40,2 46 37,7 

**: Razão de verossimilhança 

Houve diferenças estatisticamente significativas entre as prevalências de pressão 

arterial alterada e o nível de exaustão emocional dos profissionais estudados, na MAPA de 24 

horas e na MAPA de vigília. Nas duas situações (MAPA de 24 horas=52,6% e MAPA de 

vigília=47,4%) observou-se que os profissionais com níveis pressóricos alterados, 

apresentaram maior prevalência de baixo de nível de exaustão emocional, seguido pelos 

níveis moderado (MAPA de 24 horas e MAPA de vigília=32,9% para cada uma) e alto 

(MAPA de 24 horas=24,6% e MAPA de vigília=18,0%) (Tabela 120). 
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Tabela 121. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia, com a dimensão 

despersonalização do Burnout. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

 
Dimensões do Burnout 

 Variável Despersonalização 

 

 
Baixo nível Nível moderado Alto nível Valor de p** 

 
n % n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

       < 140 mmHg / < 90 mmHg 13 81,2 40 59,7 97 65,5 
0,236 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 3 18,8 27 40,3 51 34,5 

MAPA 

       Período de 24 horas 

       < 130 mmHg / < 80 mmHg 10 62,5 49 75,4 97 68,3 
0,464 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 6 37,5 16 24,6 45 31,7 

Período de Vigília 

       < 135 mmHg / < 85 mmHg 11 68,8 50 76,9 104 73,2 
0,756 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 5 31,3 15 23,1 38 26,8 

Período de Sono 

       < 120 mmHg / < 70 mmHg 9 56,3 40 61,5 84 59,2 
0,911 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 7 43,8 25 38,5 58 40,8 

**: Razão de verossimilhança 

Os dados das Tabelas 121 mostram que não houve diferenças estatisticamente 

significativas nas prevalências dos diferentes níveis de despersonalização, entre os 

profissionais, com pressão arterial normal e os profissionais com pressão arterial alterada. 

Tabela 122. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia, com a dimensão 

baixa realização profissional do Burnout. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

 
Dimensões do Burnout 

 Variável Baixa realização profissional 

 

 
Baixo nível Nível moderado Alto nível Valor de p** 

 
n % n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

       < 140 mmHg / < 90 mmHg 1 33,3 40 67,8 109 64,5 
0,481 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 2 66,7 19 32,2 60 35,5 

MAPA 

       Período de 24 horas 

       < 130 mmHg / < 80 mmHg 1 33,3 39 67,2 116 71,6 
0,347 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 2 66,7 19 32,8 46 28,4 

Período de Vigília 

       < 135 mmHg / < 85 mmHg 1 33,3 44 75,9 120 74,1 
0,320 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 2 66,7 14 24,1 42 25,9 

Período de Sono 

       < 120 mmHg / < 70 mmHg 0 0,0 34 58,6 99 61,1 
0,060 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 3 100,0 24 41,4 63 38,9 

**: Razão de verossimilhança 
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Os dados das Tabelas 122 mostram que não houve diferenças estatisticamente 

significativas nas prevalências dos diferentes níveis de baixa realização profissional entre os 

profissionais com pressão arterial normal e alterada. 

Tabela 123. Relação da pressão arterial casual dos profissionais de enfermagem que atuam 

em oncologia, com as dimensões do Burnout analisadas de forma contínua. Rio de Janeiro – 

RJ, 2015. 

Variáveis Pressão Arterial Casual 

 
Dimensões do Burnout < 140 mmHg / < 90 mmHg ≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg Valor de p 

Exaustão emocional 28,8 (8,2) 28,2 (7,1) 0,679* 

Despersonalização 11,6 (4,5) 10,9 (3,8) 0,441* 

Baixa realização profissional 29,8 (5,3) 29,6 (5,8) 0,831£ 

£: Teste t de student bicaudal     *: Teste U de Mann-Whitney              

As prevalências de níveis pressóricos alterados dos profissionais estudados, 

mensurados pela medida casual, não influenciaram de forma significativa as médias das 

dimensões do burnout (Tabela 123). 



 

 

Tabela 124. Relação da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) dos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia, 

com as dimensões do Burnout analisadas de forma contínua. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

  MAPA de 24 horas   MAPA de Vigília   MAPA de Sono   

  
< 130 mmHg / 

< 80 mmHg 

≥ 130 mmHg / 

≥ 80 mmHg 

Valor 

de p 

< 135 mmHg / 

< 85 mmHg 

≥ 135 mmHg / 

≥ 85 mmHg 

Valor 

de p 

< 120 mmHg / 

< 70 mmHg 

≥ 120 mmHg / 

≥ 70 mmHg 

Valor 

de p 

Maslach Burnout Inventory 

(MBI)                   

Exaustão emocional 29,2 (7,4) 26,8 (8,4) 0,025 29,6 (7,7) 25,4 (7,2) <0,0001 28,9 (7,4) 27,9 (8,2) 0,306 

Despersonalização 11,2 (4,3) 11,8 (4,3) 0,249 11,4 (4,4) 11,3 (4,1) 0,846 11,0 (4,1) 11,9 (4,6) 0,185 

Baixa realização profissional 29,6 (5,4) 29,7 (5,9) 0,913 29,7 (5,4) 29,6 (5,9) 0,979 29,8 (5,1) 29,5 (6,1) 0,678 

 

 

Pelos dados da Tabela 124 é possível observar que na dimensão do burnout exaustão emocional houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias dos profissionais com pressão arterial normal e alterada, na MAPA de 24 horas e na MAPA de vigília. Tanto na 

MAPA de 24 horas [26,8 (DP=8,4) pontos vs 29,2 (DP=7,4) pontos], quanto na MAPA de vigília [25,4 (DP=7,2) pontos vs 29,6 (DP=7,7) 

pontos] a média observada foi maior entre os profissionais com níveis pressóricos normais. 



Resultados 228 

Juliano dos Santos 

 

Os dados da Tabela 125 mostram que não houve diferença estatisticamente 

significativa nas prevalências de burnout observadas entre os profissionais com pressão 

arterial normal e os profissionais com pressão arterial alterada. 

Tabela 125. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) com a ocorrência de burnout nos profissionais de enfermagem que atuam 

em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015 

Variável Burnout (MBI)  

 

 
Sim Não Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 60 66,7 90 63,8 
0,659 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 30 33,3 51 36,2 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 64 74,4 92 67,2 
0,249 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 22 25,6 45 32,8 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 68 79,1 97 70,8 
0,171 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 18 20,9 40 29,2 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 52 60,5 81 59,1 
0,843 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 34 39,5 56 40,9 
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4.3.8.2. Escala de Estresse no Trabalho (ETT) 

Tabela 126. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) com a ocorrência de estresse relacionado ao trabalho, nos profissionais de 

enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Escala de Estresse no Trabalho - ETT 

 

 
Baixo Moderado / Alto Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 52 67,5 98 63,6 
0,559 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 25 32,5 56 36,4 

 < 140 mmHg / < 90 mmHg ≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg  

ETT: Média (DP) 62,5 (17,7) 57,1 (16,9) 0,027
£
 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 56 76,7 100 66,7 
0,125 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 17 23,3 50 33,3 

 < 130 mmHg / < 80 mmHg ≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg  

ETT: Média (DP) 61,0 (16,4) 60,2 (20,1) 0,781 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 60 82,2 105 70,0 
0,051 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 13 17,8 45 30,0 

 < 135 mmHg / < 85 mmHg ≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg  

ETT: Média (DP) 61,3 (16,6) 59,3 (20,0) 0,502 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 47 64,4 86 57,3 
0,314 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 26 35,6 64 42,7 

 < 120 mmHg / < 70 mmHg ≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg  

ETT: Média (DP) 60,5 (16,4) 61,1 (19,2) 0,786 
£
: Teste t de student bicaudal 

Os dados da Tabela 126 mostram que os profissionais não hipertensos apresentaram 

maior escore médio de estresse, em relação aos hipertensos [62,5 (DP=17,7) vs 57,1 

(DP=16,9) pontos] e que essa diferença observada entre os grupos foi estatisticamente 

significante (p=0,027).  
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4.3.8.3. Transtornos Mentais Comuns (SRQ-20) 

Tabela 127. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) com a ocorrência de transtornos mentais comuns, nos profissionais de 

enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Transtornos Mentais Comuns - SRQ-20 

 

 
Sim Não Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 87 65,4 63 64,3 
0,859 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 46 34,6 35 35,7 

 < 140 mmHg / < 90 mmHg ≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg  

SRQ 20: Média (DP) 8,5 (4,2) 8,1 (3,9) 0,576* 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 90 70,3 66 69,5 
0,893 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 38 29,7 29 30,5 

 < 130 mmHg / < 80 mmHg ≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg  

SRQ 20: Média (DP) 8,4 (4,2) 8,0 (3,9) 0,643* 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 96 75,0 69 72,6 
0,690 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 32 25,0 26 27,4 

 < 135 mmHg / < 85 mmHg ≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg  

SRQ 20: Média (DP) 8,4 (4,2) 7,9 (3,8) 0,448* 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 74 57,8 59 62,1 
0,518 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 54 42,2 36 37,9 

 < 120 mmHg / < 70 mmHg ≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg  

SRQ 20: Média (DP) 8,4 (4,2) 8,2 (3,9) 0,927* 

*: Teste U de Mann-Whitney   

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre as prevalências de transtornos 

mentais comuns e as prevalências de hipertensão arterial alterada dos profissionais estudados 

(Tabela 127). 
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4.3.8.4. Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) 

Tabela 128. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) com a qualidade subjetiva do sono, nos profissionais de enfermagem que 

atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

 

Variável Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) 

 

 
Boa Ruim Valor de p 

 
n % n % 

 Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 31 63,3 119 65,4 
0,783 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 18 36,7 63 34,6 

 < 140 mmHg / < 90 mmHg ≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg  

PSQI: Média (DP) 8,6 (3,6) 8,3 (3,3) 0,698* 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 35 72,9 121 69,1 
0,613 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 13 27,1 54 30,9 

 < 130 mmHg / < 80 mmHg ≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg  

PSQI: Média (DP) 8,4 (3,4) 8,5 (3,7) 0,914* 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 37 77,1 128 73,1 
0,581 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 11 22,9 47 26,9 

 < 135 mmHg / < 85 mmHg ≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg  

PSQI: Média (DP) 8,5 (3,4) 8,4 (3,7) 0,624* 

Período de Sono    

< 120 mmHg / < 70 mmHg    

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg    

 < 120 mmHg / < 70 mmHg ≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg  

PSQI: Média (DP) 8,3 (3,4) 8,7 (3,7) 0,639* 

*: Teste U de Mann-Whitney 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre as prevalências de qualidade 

de sono boa e qualidade de sono ruim e, as prevalências de pressão arterial alterada dos 

profissionais estudados (Tabela 128). 
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4.3.9. Pressão arterial e síndrome metabólica 

Tabela 129. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da 

Pressão Arterial (MAPA) com síndrome metabólica, nos profissionais de enfermagem 

que atuam em oncologia, segundo os critérios da International Diabetes Federation. Rio 

de Janeiro – RJ, 2015. 

 

Variável Síndrome Metabólica - IDF 

 

 
Presente Ausente Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 40 47,1 110 75,3 
<0,0001 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 45 52,9 36 24,7 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 48 60,0 108 75,5 
0,015 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 32 40,0 35 24,5 

Período de Vigília      

< 135 mmHg / < 85 mmHg 54 67,5 111 77,6 
0,098 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 26 32,5 32 22,4 

Período de Sono      

< 120 mmHg / < 70 mmHg 35 43,8 98 68,5 
<0,0001 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 45 56,3 45 31,5 

 

Os dados da Tabela 129 mostram que, segundo os critérios da International Diabetes 

Federation (IDF), a ocorrência de síndrome metabólica foi estatisticamente diferente entre 

profissionais com pressão arterial normal e alterada na medida casual da pressão arterial, 

assim como na MAPA de 24 horas e na MAPA do período de sono. Em todas as situações, a 

prevalência de síndrome metabólica foi maior entre os profissionais com níveis pressóricos 

alterados. 
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Tabela 130. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da 

Pressão Arterial (MAPA) com síndrome metabólica, nos profissionais de enfermagem 

que atuam em oncologia, segundo os critérios da I Diretriz Brasileira de síndrome 

metabólica. Rio de Janeiro, 2015. 

Variável Síndrome Metabólica - NCEP-ATP III 

 

 
Presente Ausente Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 25 43,1 125 72,3 
<0,0001 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 33 56,9 48 27,7 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 28 52,8 128 75,3 
0,002 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 25 47,2 42 24,7 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 32 60,4 133 78,2 
0,010 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 21 39,6 37 21,8 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 18 34,0 115 67,6 
<0,0001 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 35 66,0 55 32,4 

 

Segundo os critérios do "Third Report of the National Cholesterol Education Program 

Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults" 

(NCEP-ATPIII), os quais também são adotados pela I Diretriz brasileira, a prevalência de 

síndrome metabólica foi maior entre os profissionais com pressão arterial alterada, tanto na 

medida casual, quanto em todos os períodos da MAPA, sendo que em todos os contextos, as 

prevalências observadas foram estatisticamente diferentes, entre os grupos (Tabela 130). 
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4.3.10. Medida Casual da Pressão Arterial e Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial 

Os dados da Tabela 131 mostra a relação entre a Pressão Arterial Casual (MCPA) e a 

Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA). 

Tabela 131. Relação entre a pressão arterial casual e Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial, nos profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 

2015. 

Variável Pressão Arterial Casual 

 
MAPA < 140 mmHg / < 90 mmHg ≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg Valor de p 

Período de 24 horas n % n % 

 
< 130 mmHg / < 80 mmHg 116 78,9 40 52,6 

<0,0001 
≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 31 21,1 36 47,4 

Pressão Arterial Sistólica: 

Média (DP) 
115,7 (10,6) 122,6 (12,6) <0,0001* 

Pressão Arterial Diastólica: 

Média (DP) 
73,0 (7,9) 78,3 (9,4) <0,0001* 

Período de Vigília     

 
< 135 mmHg / < 85 mmHg 120 81,6 45 59,2 

<0,0001 
≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 27 18,4 31 40,8 

Pressão Arterial Sistólica: 

Média (DP) 119,5 (10,5) 125,5 (13,0) 
0,001* 

Pressão Arterial Diastólica: 

Média (DP) 76,9 (8,3) 81,5 (9,0) 
<0,0001* 

Período de Sono     

 
< 120 mmHg / < 70 mmHg 102 69,4 31 40,8 

<0,0001 
≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 45 30,6 45 59,2 

Pressão Arterial Sistólica: 

Média (DP) 107,9 (11,7) 115,4 (15,3) 
<0,0001* 

Pressão Arterial Diastólica: 

Média (DP) 65,4 (9,9) 71,0 (12,1) 
0,001* 

*: Teste U de Mann-Whitney 

 

Observou-se que houve diferença estatisticamente significativa entre as prevalências 

de pressão arterial alterada e normal pela medida casual e as prevalências observadas em 

todos os períodos da MAPA: 24 horas, vigília e sono.  

Observou-se que a maioria dos profissionais com pressão arterial normal pela medida 

casual, também apresentaram pressão arterial normal na MAPA de 24 horas (78,9% vs 

21,1%) e na MAPA de vigília (81,6% vs 18,4%), enquanto, a maioria dos hipertensos pela 

medida casual, apresentaram níveis pressóricos normais na MAPA de 24 horas (52,6% vs 

47,4%) e na MAPA de vigília (59,2% vs 40,8%) (Tabela 131). 
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A maioria dos profissionais com pressão arterial normal pela medida casual, também 

apresentaram pressão arterial normal na MAPA do período de sono (69,4% vs 30,6%). No 

entanto, diferente do que foi observado na MAPA de 24 horas e vigília, a maioria dos 

profissionais hipertensos pela medida casual, também apresentaram pressão arterial alterada 

na MAPA do período de sono (59,2% vs 40,8%). 

Quando comparou-se hipertensos e não hipertensos pela medida casual, em relação as 

médias das MAPAS de 24 horas, vigília e sono, observou-se que nas três situações, os 

profissionais hipertensos apresentaram maiores médias tanto para o componente sistólico, 

quanto para o componente diastólico da pressão arterial (Tabela 131).   

4.3.11. Pressão Arterial Casual e Descenso 

Tabela 132. Relação entre a pressão arterial casual e a ocorrência de descenso nos 

profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Pressão Arterial Casual 

 
Descenso  < 140 mmHg / < 90 mmHg ≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg Valor de p** 

Sistolico n % n % 

 
Presente (≥ 10 e ≤ 20) 72 49,0 34 44,7 

0,443 Ausente (≤ 0) 13 8,8 11 14,5 

Atenuado (> 0 e <10) 62 42,2 31 40,8 

Diastólico     

 
Presente (≥ 10 e ≤ 20) 109 74,1 46 60,5 

0,112 Ausente (≤ 0) 9 6,1 8 10,5 

Atenuado (> 0 e <10) 29 19,7 22 28,9 

**: Razão de verossimilhança 

 

Não houve diferenças estatisticamente significativas entre as categorias de descenso e 

a prevalência de hipertensão arterial observada pela medida casual (Tabela 132).  

4.3.12. Pressão arterial e risco cardiovascular 

O nível de risco cardiovascular foi estatisticamente diferente entre os profissionais 

com pressão arterial normal e os profissionais com pressão arterial alterada, na medida casual, 

na MAPA de 24 horas e na MAPA do período de sono.  
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Tabela 133. Relação da pressão arterial casual e da Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) com o risco cardiovascular dos profissionais de enfermagem que atuam em 

oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variável Risco cardiovascular 

 

 

Baixo  

(n=166) 

Intermediário/Alto 

(n=65) Valor de p 

 
n % n % 

 
Pressão Arterial Casual 

     < 140 mmHg / < 90 mmHg 124 74,7 26 40,0 
<0,0001 

≥ 140 mmHg / ≥ 90 mmHg 42 25,3 39 60,0 

MAPA 

     Período de 24 horas 

     < 130 mmHg / < 80 mmHg 120 74,5 36 58,1 
0,016 

≥ 130 mmHg / ≥ 80 mmHg 41 25,5 26 41,9 

Período de Vigília 

     < 135 mmHg / < 85 mmHg 123 76,4 42 67,7 
0,187 

≥ 135 mmHg / ≥ 85 mmHg 38 23,6 20 32,3 

Período de Sono 

     < 120 mmHg / < 70 mmHg 108 67,1 25 40,3 
<0,0001 

≥ 120 mmHg / ≥ 70 mmHg 53 32,9 37 59,7 

 

Tanto na medida casual (20,0% vs 10,2%), quanto na MAPA de 24 horas (41,9% vs 

25,5%) e na MAPA do período de sono (59,7% vs 32,9%), a prevalência de pressão arterial 

alterada foi maior entre os profissionais com médio/alto risco cardiovascular, em relação aos 

profissionais com baixo risco (Tabela 133). 
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4.3.13. Modelo de Regressão de Poisson para a variável dependente pressão arterial pela 

medida casual 

Tabela 134. Variáveis associadas à hipertensão arterial pela medida casual da pressão arterial 

em profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variáveis Hipertensão Arterial pela Medida Casual 

 

n % RP não ajustada (IC95%) RP ajustada (IC95%) 

Idade     

20-29 anos 6 24,0 1 1 

30-39 anos 21 21,2 0,88 (0,39-1,95) 1,07 (0,49-2,38) 

40-49 anos  32 45,7 1,90 (0,91-4,00) 1,88 (0,90-3,93) 

≥ 50 anos 22 59,5 2,48 (1,17-5,23) 2,41 (1,15-5,07) 

Hábito de medir a pressão 

regularmente          

Sim 41 48,2 0,57 (0,40-0,80) 0,68 (0,50-0,93) 

Não 40 27,4 1 1 

Faz tratamento de saúde         

Sim 40 44,9 1,61 (1,14-2,26) 1,48 (1,09-2,01) 

Não 41 28,9 1 1 

Idade corporal: Média (DP) 54,6 (13,0) 1,03 (1,02-1,04) 1,02 (1,01-1,03) 

RP: Razão de prevalência 

No tocante à hipertensão arterial casual, verificou-se que a faixa etária, fazer 

tratamento de saúde e idade corporal apresentaram-se como fator de risco, enquanto que o 

hábito de medir a pressão regularmente, como fator de proteção. Ademais, salienta-se que não 

foi observada interação estatisticamente significativa entre essas variáveis. 

Os profissionais com faixa etária igual ou superior a 50 anos apresentaram 2,41 

(IC95%: 1,15-5,07) vezes maior chance de apresentarem alteração na pressão arterial casual 

em relação aos profissionais com 20 a 29 anos.  Da mesma maneira, observou-se 1,48 

(IC95%: 1,09-2,12) vezes mais chance de alteração na pressão arterial casual em indivíduos 

que faziam algum tratamento de saúde. Ainda, cada ano de idade corporal aumentado, 

acrescenta 2% na chance de alteração da pressão. Em contrapartida, os indivíduos que têm o 

hábito de medir a pressão regularmente, apresentaram menor chance de alteração na pressão 

arterial casual (RP=0,68; IC95%: 0,50-0,93) em relação aos indivíduos que não tinham esse 

hábito (Tabela 134). 
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4.3.14. Modelos de Regressão de Poisson para a Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) 

4.3.14.1. MAPA do período de 24 horas 

Tabela 135. Variáveis associadas a pressão arterial alterada na MAPA de 24 horas, em 

profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variáveis Níveis pressóricos Alterados - MAPA de 24 horas 

 n % RP não ajustada (IC95%) RP ajustada (IC95%) 

Idade     

20-29 anos 3 12,5 1 1 

30-39 anos 25 25,8 1,12 (0,97-1,28) 2,09 (0,71-6,14) 

40-49 anos  21 32,3 1,17 (1,02-1,36) 2,42 (0,80-7,43) 

≥ 50 anos 18 48,6 1,32 (1,13-1,55) 3,66 (1,16-11,60) 

Hipertensão arterial referida      

Sim 30 54,5 0,79 (0,72-0,87) 0,53 (0,34-0,80) 

Não 37 22,0 1 1 

Idade corporal     

Acima da idade real 55 34,2 1 1 

Igual a idade real /Abaixo da 

idade real  

12 19,4 0,88 (0,80-0,98) 0,46 (0,27-0,81) 

RP: Razão de prevalência 

A alteração na MAPA de 24 horas esteve associada à faixa etária, hipertensão arterial 

referida e idade corporal. Destaca-se que somente a faixa etária igual ou acima de 50 anos 

apresentou-se como fator de risco para alteração na MAPA de 24 horas, aumentando em 3,66 

(IC95%: 1,16-11,60) vezes a chance de alteração, quando comparada a faixa etária de 20 a 29 

anos. A relação das demais variáveis com a alteração da MAPA de 24 horas evidenciou fator 

de proteção. Ademais, salienta-se que não foi observada interação estatisticamente 

significativa entre essas variáveis. Nesse sentido, os profissionais que referiram hipertensão 

arterial apresentaram menor chance (RP=0,53; IC95%: 0,34-0,80) de apresentar níveis 

pressóricos alterados, quando comparados aos que não referiram diagnóstico de hipertensão.  

Situação semelhante foi verificada em relação a idade corporal, pois os profissionais de 

enfermagem que possuíam idade corporal igual a idade real ou abaixo da idade real 

apresentaram menor chance (RP=0,46; IC95%:  0,27-0,81) de alteração na MAPA de 24 em 

relação aos profissionais com idade corporal acima da idade real (Tabela 135).   
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4.3.14.2. MAPA do período de vigília 

Tabela 136. Variáveis associadas a pressão arterial alterada na MAPA do período de 

vigília, em profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 

2015. 

Variáveis Níveis pressóricos Alterados - MAPA de Vigília 

 n % RP não ajustada (IC95%) RP ajustada (IC95%) 

Tempo de formação 

profissional 

    

5 a 9 anos 4 8,3 1 1 

10 a 14 anos 17 27,0 3,18 (1,15-8,80) 2,95 (1,06-8,20) 

15 a 24 anos 26 37,1 4,40 (1,63-11,70) 3,16 (1,14-8,76) 

≥ 25 anos 11 26,2 3,07 (1,06-8,73) 1,75 (0,57-5,52) 

Hipertensão arterial 

referida  

    

Sim 26 47,3 0,41 (0,27-0,62) 0,45 (0,28-0,74) 

Não 32 19,0 1 1 

Idade corporal: Média (DP) 53,3 (12,9) 1,02 (1,01-1,04) 1,02 (1,001-1,032) 

      RP: Razão de prevalência 

No que diz respeito à alteração da MAPA do período de vigília, verificou-se 

associação com as variáveis tempo de formação profissional, hipertensão arterial referida e 

idade corporal. O tempo de formação profissional e a idade corporal, apresentam-se como 

fator de risco para alteração da MAPA de 24 horas, enquanto que, a hipertensão referida foi 

fator protetor. Ademais, salienta-se que não foi observada interação estatisticamente 

significativa entre essas variáveis. 

Os profissionais com 10 a 14 anos (RP= 2,95; IC95%: 1,06-8,20) e 15 a 24 anos 

(RP=3,16; IC95%: 1,14-8,76) de tempo de formado apresentam maior chance de alteração na 

MAPA de vigília, quando comparados aos profissionais com 5 a 9 anos de formado. Na 

mesma direção cada ano acrescentado na idade corporal, aumentou a chance de alteração na 

MAPA de vigília em 2% (Tabela 136). 
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4.3.14.3. MAPA do período de sono 

Os dados da Tabela 137 mostram que as variáveis sexo, faixa etária, escala de 

trabalho, uso prévio ou atual de antidepressivos, Índice de Massa Corporal, síndrome 

metabólica, de acordo com os critérios adotados pelo Brasil e hipertensão arterial identificada 

estiveram associadas a alterações na MAPA do período de sono, constituindo-se fatores de 

risco. Salienta-se que não houve interação estatisticamente significativa entre as mesmas. 

Tabela 137. Variáveis associadas a pressão arterial alterada na MAPA do período de sono, 

em profissionais de enfermagem que atuam em oncologia. Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

Variáveis Níveis pressóricos Alterados - MAPA do Sono 

 

n % RP não ajustada (IC95%) RP ajustada (IC95%) 

Sexo     

Feminino 69 37,3 1 1 

Masculino 21 55,3 1,48 (1,05-2,08) 1,62 (1,18-2,24) 

Idade           

20-29 anos 5 20,8 1 1 

30-39 anos 32 33,0 1,58 (0,69-3,63) 1,69 (0,75-3,79) 

40-49 anos  30 46,2 2,21 (0,97-5,04) 1,86 (0,86-4,03) 

≥ 50 anos 23 62,2 2,98 (1,31-6,78) 2,50 (1,13-5,60) 

Escala de Trabalho       

Diarista 3 17,6 1 1 

Plantonista Diurno 45 37,8 2,14 (0,74-6,13) 2,38 (1,04-5,45) 

Plantonista Noturno 42 48,3 2,73 (0,95-7,81) 2,47 (1,07-5,70) 

Fez ou faz uso de antidepressivo         

Sim 24 54,5 1,48 (1,06-2,06) 1,43 (1,05-1,94) 

Não 66 36,9 1 1 

Índice de Massa Corporal         

Eutrófico 18 25,7 1 1 

Sobrepeso/Obesidade 72 47,1 1,83 (1,19-2,81) 2,45 (1,42-4,23) 

Síndrome Metabólica*         

Presente 35 66,0 2,04 (1,52-2,72) 1,64 (1,21-2,22) 

Ausente 55 32,4 1 1 

Hipertensão Arterial Identificada          

<140/90 mmHg 45 30,6 1 1 

≥140/90 mmHg 45 59,2 1,93 (1,42-2,63) 1,53 (1,13-2,09) 

*I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica / RP: Razão de prevalência 

Verificou-se que os profissionais do sexo masculino apresentaram 1,62 (IC95%: 1,18-

2,24) vezes maior chance de apresentar alteração na MAPA do período de sono quando 

comparado as do sexo feminino. No mesmo sentido, os profissionais com idade igual ou 

acima dos 50 anos apresentaram 2,5 (IC95% 1,13-5,60) vezes maior chance de ter alteração 

nesta medida, quando comparados aos profissionais mais jovens, com 20 a 29 anos de idade 

(Tabela 137).  
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Os profissionais que tinham como escala fixa o plantão diurno (RP=2,38; IC95%1,04-

5,45) ou noturno (RP=2,47; IC95%1,07-5,70) apresentaram maior chance de alteração na 

MAPA do período de sono, quando comparados aos profissionais diaristas, que trabalham de 

segunda a sexta-feira, em horário comercial. 

Em relação ao consumo de antidepressivos, verificou-se que os indivíduos que fizeram 

ou fazem uso desse tipo de medicamento, apresentaram 43% maior chance de alteração na 

MAPA do período de sono, quando comparados aos que não fazem uso desse tipo de 

medicamento. No mesmo sentido, os indivíduos com sobrepeso/obesidade mostraram 2,45 

vezes (IC95% 1,42-4,33) maior chance de alteração nos níveis pressóricos da MAPA do 

período de sono, em relação aos eutróficos.  

Ainda, nos profissionais que apresentaram síndrome metabólica observou-se uma 

chance de 1,64 vezes maior de alteração na MAPA do período de sono, em relação aos 

indivíduos sem síndrome metabólica. Os profissionais com hipertensão arterial identificada 

apresentaram 53% maior chance de alteração na MAPA do sono, quando comparados aos 

normotensos (Tabela 137). 
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5. DISCUSSÃO 

O presente estudo avaliou o perfil de risco cardiovascular, o perfil de carga alostática e 

a pressão arterial de profissionais de enfermagem que atuavam na assistência a pacientes com 

câncer. 

A estratificação de risco cardiovascular foi realizada por meio de fatores de risco 

clássicos e considerou a ocorrência ou não de fatores agravantes. A carga alostática foi 

avaliada a partir de biomarcadores combinados, que refletem os efeitos subclínicos do 

desgaste multissistêmico decorrente do estresse crônico. A pressão arterial foi avaliada por 

meio da medida casual e monitorização ambulatorial, permitindo uma visualização detalhada 

dos níveis pressóricos dos profissionais, tanto durante o período de trabalho (vigília), quanto 

durante o período de descanso (sono). 

5.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E AS RELAÇÕES COM 

O RISCO CARDIOVASCULAR, PRESSÃO ARTERIAL E CARGA 

ALOSTÁTICA 

A maioria da amostra estudada foi constituída por mulheres. Esse achado é 

corroborado por diversos estudos realizados com profissionais de enfermagem
277-281

 e era 

esperado, na medida em que as equipes de enfermagem, quase na totalidade dos contextos de 

assistência à saúde humana, são compostas majoritariamente por mulheres
282

. No entanto, 

evidencia que a maioria dos profissionais estudados, além da atividade profissional, 

desempenhava múltiplos papéis sociais, além do trabalho, como os de esposas, mães e, na 

maioria dos casos, a responsabilidade pelas atividades domésticas.  

Considerando essa realidade relacionada ao sexo feminino, pode-se inferir que 

possivelmente, as mulheres estudadas estariam mais expostas a risco cardiovascular 

intermediário/elevado, carga alostática elevada e níveis pressóricos alterados, quando 

comparadas aos homens. Esse pressuposto não se confirmou, na medida em que, a análise 

univariada não mostrou diferença no perfil de risco cardiovascular e carga alostática entre os 

dois grupos e, observou-se maior prevalência de níveis pressóricos alterados entre os homens 

na monitorização ambulatorial da pressão arterial durante o período de 24 horas e durante o 

período de sono.  
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Após a análise multivariada, o sexo se manteve como fator associado a MAPA do 

período de sono, aumentando em 1,62 vezes a chance de níveis pressóricos alterados entre os 

homens, em relação as mulheres.  

Esse achado diferiu do observado entre profissionais que atuavam no atendimento pré-

hospitalar, onde ser do sexo masculino aumentou a chance de níveis pressóricos alterados na 

MAPA de 24 horas e na MAPA de vígilia, mas não na MAPA do período de sono
110

.  

No estudo que incluiu 9.950 indivíduos normotensos da International Database on 

Ambulatory blood pressure in relation to Cardiovascular Outcomes (IDACO), com objetivo 

de comparar as diferenças entre a MAPA do período de vigília e a medida casual da pressão 

arterial, observou-se que os homens apresentaram maiores níveis pressóricos, em relação às 

mulheres, na pressão sistólica e diastólica, tanto da MAPA de vigília, quanto na medida 

casual
283

. Entre profissionais do atendimento pré-hospitalar, tanto a prevalência de 

hipertensão arterial pela medida casual, quanto a prevalência de níveis pressóricos alterados, 

na MAPA de 24 horas, vigília e sono, foram maiores entre os homens
110

.  

Os mecanismos relacionados à ocorrência de níveis pressóricos maiores em homens, 

em relação às mulheres, não estão completamente esclarecidos, mas parece haver influência 

dos cromossomos sexuais
284

 e dos hormônios sexuais (andrógenos e estrógenos) no controle 

da pressão arterial, por meio da ação em órgãos alvos como vasos, rins e sistema 

imunológico, a partir da modulação da atividade hormonal local, assim como interação entre 

os hormônios sexuais e o sistema renina-angiotensina
285,286

. Essa hipótese é reforçada pelo 

fato dos níveis pressóricos observados entre os dois grupos tornarem-se similares, com o 

avançar da idade, quando ocorre declínio do nível de estrógenos
285

. 

O efeito hipotensor provocado pelo estrógeno está relacionado à vasodilatação, que 

pode ser potencializado pela progesterona, dependo da sua formulação
287

. No entanto, ensaios 

clínicos envolvendo reposição hormonal combinada (estrógeno-progesterona) têm mostrado 

desfechos cardiovasculares desfavoráveis
288,289

 , não confirmando o possível efeito protetor da 

progesterona. Em contrapartida, não é o nível da testosterona, mas sim a sua atividade estaria 

relacionada a níveis pressóricos alterados, entre os homens
286

.  

Salienta-se que os menores níveis pressóricos observados entre as mulheres não 

menopausadas, estão associados a menor risco, incidência e menor progressão de doença 

cardiovascular, assim como menor risco de hipertensão, quando comparado ao risco 

observado entre homens na mesma faixa etária
285

.  
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Apesar da maior prevalência de níveis pressóricos alterados pela MAPA, entre os 

homens, no presente estudo, não foi observada diferença no risco cardiovascular entre os 

sexos e esse resultado pode estar relacionado ao perfil das demais variáveis que compõem a 

estratificação de risco cardiovascular entre os grupos, bem como ao fato da medida utilizada 

no escore de estratificação de risco ser derivada da medida casual e não da MAPA.   

As diferenças observadas entre os profissionais do sexo masculino e feminino, na 

monitorização ambulatorial da pressão arterial, não se mantiveram na medida casual. Esse 

achado foi diferente do observado entre profissionais que atuavam no atendimento pré-

hospitalar
1
, entre trabalhadores aquaviários

290
 e entre 4.993 indivíduos entre 25 e 74 anos, da 

coorte do estudo de Framingham
291

.    

Destaca-se que apesar das diferenças entre os níveis pressóricos de homens e mulheres 

serem consideradas pequenas (≤10 mmHg para a pressão sistólica e ≤5 mmHg para a pressão 

diastólica), o aumento de 10 mmHg na pressão arterial sistólica dobra o risco para o 

desenvolvimento de doença cardiovascular, enquanto a redução de 5 mmHg nos níveis da 

pressão sistólica, implica na redução de 14,0% na mortalidade por acidente vascular 

encefálico e 9,0% na mortalidade por doença cardíaca coronária
292

.  

No presente estudo, a maioria dos profissionais tinham entre 30 e 49 anos, estando 

entre a terceira e a quarta década de vida e, como era esperado, observou-se maiores médias 

de idade entre os profissionais com risco cardiovascular intermediário/alto, entre os 

hipertensos pela medida casual e entre os profissionais com níveis pressóricos alterados na 

MAPA de 24 horas, MAPA de vigília e MAPA do período de sono. Quando a variável idade 

foi analisada de forma categórica, com exceção da MAPA do período de vígilia, todas as 

diferenças observadas anteriormente se mantiveram, destacando-se a prevalência de 

hipertensão arterial identificada nos indivíduos com idade entre 20 e 29 anos (24,0%), que foi 

maior do que a identificada entre aqueles com idade entre 30-39 anos (21,2%). Na análise 

multivariada, a idade se manteve como preditor para a hipertensão arterial, pela medida 

casual, e níveis pressóricos alterados na MAPA de 24 horas e MAPA do período de sono.  

O aumento da idade está intimamente relacionado com o aumento progressivo dos 

níveis pressóricos, aumento da prevalência de hipertensão arterial e consequentemente 

aumento do risco cardiovascular
293

.  
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Esse comportamento idade dependente dos níveis tensionais está relacionado à 

progressiva diminuição da elasticidade da artéria aorta e seus principais ramos, aumento da 

doença arterial aterosclerótica, hipertrofia e esclerose das artérias musculares e arteríolas
294

, 

hipertrofia ventricular esquerda e diminuição da função renal
295

. Ainda, a ocorrência de 

diabetes mellitus e intolerância à glicose, que tende a aumentar com o avanço da idade, 

contribui para lesão vascular e afeta a função renal, contribuindo para níveis pressóricos mais 

elevados
296

. Além disso, as pessoas mais velhas, se tornam menos sensíveis aos reflexos 

cardiovasculares, o que contribui para uma maior variabilidade da pressão arterial, neste 

grupo
297

. Também, é importante destacar que, a idade é uma das variáveis consideradas na 

estratificação de risco cardiovascular e seu aumento implica em maior pontuação e maior 

estimativa de risco. Assim, a maior média de idade observada entre aqueles com risco 

intermediário/alto, não surpreendeu.  

O aumento dos níveis pressóricos relacionados ao aumento da idade também está 

intimamente relacionado aos hábitos e estilos de vida ocidentais, na medida em que estudos 

realizados em populações aculturadas ou com culturas próprias, têm mostrado mudanças 

mínimas ou nenhuma alteração nos níveis pressóricos, com o avançar da idade
298,299

. Por 

outro lado, em populações que sofrem influência ou adotam hábitos ocidentais, têm se 

observado aumento de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, tais como 

obesidade, diabetes mellitus, intolerância à glicose, síndrome metabólica e hipertensão 

arterial
298,299

. 

No estudo de revisão sistemática, com meta-análise que avaliou a prevalência de 

hipertensão arterial em populações indígenas do Brasil, observou-se que para cada ano do 

período de coleta de dados dos estudos incluídos (1968-2012), aumentou-se em 12,0% a 

chance de um indígena brasileiro apresentar hipertensão arterial. Os autores atribuem esse 

aumento a modificação de hábitos e estilos de vida em função da ocidentalização adotada pela 

população indígena
300

.     

Em relação à prevalência de hipertensão observada nos profissionais com idade entre 

20 e 29 anos, é importante considerar que comportamento semelhante não foi observado nas 

mesmas faixas etárias, em relação aos níveis pressóricos alterados pela MAPA de 24 horas, 

vigília e sono.  
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Portanto, infere-se que o dado observado possivelmente está relacionado à ocorrência 

de hipertensão do avental branco nesses profissionais, principalmente porque a maioria dos 

profissionais estudados era do sexo feminino e o conhecimento de que estavam sendo 

submetidos a uma avaliação das condições de saúde pode ter gerado uma exacerbação da 

percepção de estresse e aumento dos níveis de pressão arterial
301

. Esse achado também pode 

ter sido aleatório e estar relacionado ao acaso.  

A permanência da idade como fator associado à hipertensão arterial na medida casual, 

MAPA de 24 horas e MAPA do período de sono, diferiu dos achados observados entre 

profissionais do atendimento pré-hospitalar, nos quais a idade não foi preditor de nenhum 

desfecho relacionado a pressão arterial
110

.   

Houve predomínio de indivíduos não brancos, assim como foi observado na população 

brasileira em 2014
42

 e entre 130 profissionais de enfermagem hipertensos
278

. Mas, não foi 

observada influência dessa variável no risco cardiovascular, perfil de carga alostática, 

hipertensão arterial identificada e nos níveis pressóricos avaliados pela MAPA. No entanto, 

apesar de não ter sido observada influência da raça/etnia nos desfechos analisados, há 

evidências robustas sobre a maior prevalência de hipertensão arterial e eventos 

cardiovasculares em indivíduos não brancos
303,304

.   

No Brasil, estudo recente que avaliou a mortalidade por doença cerebrovascular, 

mostrou que o risco de morte é sempre menor entre os brancos e os pardos, em relação aos 

negros, independente do sexo e, esse perfil se manteve quando a hipertensão arterial foi 

considerada a causa básica de morte
305

. Entre 6.814 adultos, sem doença cardiovascular, 

incluídos no Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA), os indivíduos afro-americanos 

(OR=2,21) e chineses (OR=1,30) apresentam maior chance de apresentar hipertensão arterial, 

em relação aos brancos
306

. 

Essa diferença de incidência e de mortalidade por doença cardiovascular entre brancos 

e não brancos está relacionada a variáveis como renda, acesso aos serviços de saúde, variantes 

genéticas e maior prevalência dos fatores de risco relacionados. 

No estudo clínico de intervenção sobre múltiplos fatores de risco, que rastreou 300. 

647 indivíduos brancos e 20. 223 não brancos, na faixa etária entre 35 e 57 anos, observou-se 

que a prevalência de fatores de risco para doenças cardiovasculares (hipertensão, diabetes, 

tabagismo, nível de colesterol plasmático elevado e internação prévia relacionada a infarto 

agudo do miocárdio), foi quatro vezes maior nos indivíduos não brancos e com baixa renda, 

em relação aos brancos
307

. 
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Ainda, os indivíduos não brancos estão sujeitos a maior risco cardiovascular, 

relacionado a falta de conhecimento sobre a hipertensão arterial e seu tratamento, o que 

implica diretamente no controle dos níveis pressóricos desses indivíduos
308

.     

Destaca-se que mesmo não descartando a tendência dos indivíduos se auto declarar 

brancos, a prevalência de não brancos foi majoritária. 

A maioria dos profissionais estudados (70,6%) viviam com companheiro (a) e, apesar 

dessa variável não ter influenciado os desfechos analisados, alguns estudos têm mostrado que 

os indivíduos casados ou com companheiros tendem a apresentar melhor saúde física e 

mental, em relação aos não casados, que relatam uma pior percepção sobre seu estado de 

saúde e têm um risco de mortalidade mais elevado, com os homens sendo mais afetados
309-312

. 

O estudo que teve como objetivo avaliar o efeito do casamento sobre o estado de saúde e o 

poder preditivo da auto percepção de saúde sobre a mortalidade, mostrou que o efeito protetor 

do casamento contra a mortalidade diminui à medida que a percepção de saúde se torna ruim 

e que a percepção de saúde teve maior poder preditivo sobre a mortalidade entre os 

casados/com companheiro(a), em relação aos solteiros
310

. A proteção contra resultados 

adversos relacionados a saúde conferida aos casados é atribuída as mudanças de 

comportamentos e de redes sociais decorrentes da união
311,312

.  

A maior parte dos profissionais estudados não tinham filhos (35,5%) ou tinham apenas 

um filho (31,6%). Esse dado é consequência da baixa taxa de fecundidade observada hoje no 

país, que passou de 6,3 filhos/100.000 mulheres de 15 a 49 anos em 1960, para 1,98 

filhos/100.000 mulheres em 2010
313,314

. 

As mudanças observadas na taxa de fecundidade nas últimas décadas, estão 

relacionadas ao exôdo rural ocorrido na década de 1970, maior inserção das mulheres no 

mercado de trabalho e nas instituições educacionais, bem como a utilização de métodos 

anticoncepcionais. Os métodos anticoncepcionais permitiram a mulher mais autonomia e 

controle sobre o seu corpo, podendo esta optar por ter ou não ter filhos, bem como programar 

uma eventual gestação. Por outro lado, a inserção da mulher no mercado de trabalho e nas 

instituições educacionais limitou o tempo disponível para o cuidado dos filhos, ainda que o 

mesmo não seja responsabilidade apenas das mulheres.  

A média do número de filhos foi maior entre os profissionais com risco cardiovascular 

intermediário/alto, em relação aqueles com baixo risco e se manteve como preditor de risco, 

aumentando em 19% a chance de risco cardiovascular intermediário/alto, para cada filho.  

Esse achado pode estar relacionado a idade dos profissionais que têm filhos, visto que 

a idade aumenta o risco cardiovascular.  
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Mas também pode refletir as alterações de composição corporal sofrida pelas mulheres ao 

longo das gestações, que as expõem a maior risco cardiovascular
385

.    

A renda média mensal dos profissionais foi considerada elevada, quando comparada a 

renda média da população brasileira, em todos os níveis analisados: individual, familiar e 

percapta.  

Em 2014, a renda percapta no Brasil foi estimada em 1.246 reais
302

, o que equivale a 

menos da metade da renda percapta referida pelos profissionais estudados (R$3.243,45). A 

diferença observada foi ainda maior em relação a renda mensal individual, já que no Brasil, 

ela foi de 1.679,00 reais
302

 e entre os pesquisados foi de 5.948,39 reais. Em relação a renda 

familiar média observada no país (R$3.133,00)
302

, a renda dos pesquisados também foi maior 

(R$9.045,00).     

O perfil de renda observado neste estudo, onde a maior parte dos profissionais (45,2%) 

recebiam mensalmente entre 7.880,01 a 15.760,00 reais, é reflexo do perfil dos profissionais 

estudados, que estão inseridos em uma instituição com plano de carreira definido, com 

progressão salarial anual e contínua, com base no tempo de atuação institucional e no maior 

nível de instrução concluído. Ainda, reflete a ocorrência de múltiplos vínculos de trabalho, 

que é uma característica marcante da enfermagem, enquanto profissão e contemplou 43,7% 

dos profissionais. Também é importante destacar que o quantitativo de profissionais com 

escala fixa noturna (39,0%) influenciou a renda observada, na medida em que esses 

profissionais recebem o adicional noturno. 

Apesar de elevada, a renda não influenciou a ocorrência dos desfechos analisados. 

O predomínio de indivíduos com casa própria provavelmente reflete o alto nível de 

renda observado. No entanto, por extrapolar o escopo deste estudo, essa variável não foi 

melhor explorada e infere-se que grande parte dos imóveis considerados próprios estão 

sujeitos a financiamentos em andamento.   

Não observou-se diferença entre os profissionais com carga alostática baixa e elevada 

em relação  ao sexo. No entanto, há evidências de que os comportamentos e respostas 

fisiológicas relacionadas ao estresse, difere entre homens e mulheres, alterando o efeito da 

ação dos hormônios sexuais e relacionados ao estresse sobre as estruturas cerebrais
315

 e, o 

consequente padrão de morbimortalidade entre os sexos
316

.  

Tal fato é particularmente importante na medida em que a amostra estudada foi 

composta majoritariamente por mulheres.  
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Entre os homens observa-se uma resposta do sistema nervoso autônomo e do eixo 

Hipotálamo-Pituitária-Adrenal (HPA) mais intensa do que nas mulheres, com maior 

concentração de cortisol
317

, o que estaria relacionada a fisiopatologia da doença 

cardiovascular e supressão imunológica
318

. Os hormônios sexuais femininos atenuam a 

resposta neuroenócrina relacionada ao estresse
319

 e observa-se maior sensibilidade do córtex 

adrenal
320

. Ainda, a exposição ao estresse promove distinta remodelação estrutural de 

estruturas cerebrais como amigdala, hipocampo e córtex pré-frontal, entre homens e mulheres, 

que refete as respostas comportamentais e fisiológicas. Logo, é razoável supor que tanto o 

padrão, quanto a latência e intensidade das de morbidades relacionadas ao estresse, são 

diferentes entre homens e mulheres.   

5.2. CARACTERÍSTICAS PROFISSIONAIS E RELACIONADAS AO 

TRABALHO E AS RELAÇÕES COM O RISCO CARDIOVASCULAR, 

PRESSÃO ARTERIAL E CARGA ALOSTÁTICA 

Os profissionais de nível médio representam a maioria dos profissionais das equipes 

de saúde e de enfermagem, quando comparados aos profissionais de nível superior. Segundo 

dados do Conselho Federal de Enfermagem do mês de maio de 2016, os auxiliares/técnicos de 

enfermagem representavam 76,5% dos profissionais com inscrição ativa, enquanto os 

enfermeiros, 23,5%
321

. Esse cenário foi confirmado pelos dados do presente estudo, na 

medida em que houve predomínio de auxiliares/técnicos em enfermagem, assim como 

observado em outros estudos que envolveu profissionais de enfermagem
278,322

. Ao comparar 

as categorias profissionais, os técnicos/auxiliares de enfermagem apresentaram maior 

prevalência de risco cardiovascular intermediário/alto (78,5% vs 28,5%) e níveis pressóricos 

alterados (35,5% vs 20,7%) na MAPA de 24 horas, em relação aos enfermeiros. Entre 

profissionais do atendimento pré-hospitalar, observou-se maior prevalência de carga 

pressórica elevada entre os técnicos de enfermagem, em relação aos médicos e enfermeiros, 

evidenciando maior quantidade de episódios com níveis pressóricos alterados, na MAPA de 

24 horas, realizada durante o plantão, entre esses profissionais
110

. Possivelmente este achado 

esteja relacionado ao fato da maior prevalência de trabalho em turnos alternados, entre esses 

profissionais, na medida em que essa característica está relacionada a alterações dos níveis 

pressóricos e consequentemente maior risco cardiovascular
221,323

.  

A diferença observada em relação ao risco cardiovascular pode estar relacionada a 

diferenças nas variáveis que compõem o escore de estratificação de risco entre os grupos.  
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A maioria dos profissionais atuavam na área de oncologia clínica ou cirúrgica e esse 

dado reflete o perfil estrutural da instituição na qual a pesquisa foi realizada, onde a maioria 

dos leitos e andares são destinados a tratamento de pacientes clínicos e/ou cirúrgicos. 

O tempo de formação profissional da maioria dos profissionais estava entre 10 e 24 

anos, com destaque para os estatutários e para os profissionais da área assistencial, que 

representaram quase a totalidade da amostra estudada.  

A partir desses dados é possível afirmar que os profissionais estudados tinham sólida 

experiência profissional e foram admitidos em sua grande maioria por meio de concurso 

público. Esses achados podem ser explicados pelo recente concurso público realizado (há 

aproximadamente 5 anos), com objetivo de substituir os profissionais terceirizados que eram 

regidos por meio da consolidação das leis do trabalho. Ainda, reflete o fato da exigência de 

experiência prévia na função a ser desenvolvida como pré-requisito para posse do cargo.  

Na análise univariada, observou-se diferença entre o tempo de formação profissional e 

todos os desfechos analisados, sendo que, em todos os casos, os profissionais com desfechos 

desfavoráveis apresentaram maior tempo de formação profissional. Tal achado pode estar 

relacionado à idade, tendo em vista que os indivíduos com maior tempo de formação tendem 

a ter maior idade quando comparado aos com menor tempo de formação.  Esse achado diferiu 

do observado por Cavagioni (2010), entre profissionais que atuavam no atendimento pré-

hospitalar, onde os profissionais com maior tempo de formados apresentaram maiores níveis 

pressóricos, apenas na MAPA do período de sono
110

. No entanto, as categorizações do tempo 

de formado utilizadas pela autora, foram diferentes das utilizadas no presente estudo.   

Na análise multivariada, o tempo de formação profissional se comportou como fator 

de risco independente, para níveis pressóricos alterados, na MAPA do período de vigília, 

aumentando o risco de níveis pressóricos alterados entre os indivíduos com 10 a 14 anos 

(RP=2,95) e 15 a 24 anos (RP=3,16) de formação, em relação aqueles que tinham de 5 a 9 

anos. Esse achado provavelmente reflete a relação entre aumento do tempo de formação 

profissional e o aumento da idade, que por sua vez está relacionado a maior chance de níveis 

pressóricos alterados e maior risco cardiovascular. Essa hipótese é reforçada pelos achados 

deste estudo em relação ao aumento da idade, que se comportou como fator de risco para 

níveis pressóricos alterados, na medida casual, na MAPA de 24 horas e na MAPA do período 

de sono. 
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O perfil profissional exigido para atuar na instituição onde o estudo foi realizado, 

caracterizada como especializada no diagnóstico e tratamento de todos os tipos de cânceres, 

bem como a sua inserção em um plano de carreira definido e progressivo, que valoriza em 

termos financeiros a pós-graduação lato e stricto sensu, reflete o predomínio de indivíduos 

com residência/especialização ou mestrado (52,0%), bastante diferente do perfil de 

profissionais de um hospital especializado em cardiologia, onde predominou indivíduos com 

nível médio (72,3%) e apenas 21,5% com especialização ou mestrado
278

. Esse padrão de 

formação profissional também reflete as elevadas médias de renda, observadas entre os 

profissionais estudados.  

Na análise univariada observou-se que a proporção de indivíduos com risco 

cardiovascular intermediário/alto foi maior entre aqueles que referiram apenas o nível técnico 

em relação aqueles que referiram residência, especialização ou mestrado (52,3% vs 32,3%)  e, 

na análise multivariada, o maior nível de formação se manteve como fator protetor, 

diminuindo em 0,38 vezes a chance de risco cardiovascular intermediário/alto entre os 

profissionais com especialização, residência ou mestrado, em relação aos que referiram 

apenas o nível técnico. Esse achado é interessante, na medida em que reforça a hipótese de 

que os indivíduos com menor escolaridade, estão expostos a maiores riscos relacionados à 

saúde
324-326

. No entanto, também é preocupante, pois os pesquisados são profissionais de 

saúde e têm maior acesso a informações relacionadas aos fatores de risco e proteção, em 

relação à população geral. Logo, é possível inferir que o conhecimento isoladamente não é 

suficiente para mudanças de hábitos e estilos de vida e, portanto, não é suficiente para a 

proteção contra riscos, apesar de ser condição necessária. Ainda, torna-se razoável supor que 

nesta população, que tem conhecimento sobre os fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares, condições de trabalho desfavoráveis estão relacionadas à maior exposição a 

comportamentos de risco. 

Ter dois ou mais vínculos empregatícios, pode ser considerado um dos fatores de risco 

para desfechos desfavoráveis relacionados à saúde profissional. 

Entre os profissionais estudados, 43,7% possuíam dois ou mais empregos e na análise 

univariada, observou-se maior prevalência de risco cardiovascular intermediário/alto entre os 

profissionais com dois ou mais empregos, em relação àqueles que tinham apenas um vínculo. 

Entre profissionais do atendimento pré-hospitalar, a prevalência de profissionais com dois ou 

mais empregos foi menor (37,0%), no entanto, neste estudo foram incluídos profissionais 

médicos
110

. 
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O risco relacionado à maior quantidade de vínculos empregatícios está relacionado 

não só a maior carga de trabalho, mas também denota maior carga emocional e maior 

exposição a estressores cotidianos, bem como menor tempo para descanso e lazer, 

incapacidade para o trabalho e maior exposição a fatores de riscos físicos
204

.  

No que se refere à carga horária de trabalho semanal, a constituição federal do Brasil 

preconiza que a mesma não deve exceder oito horas diárias, totalizando, no máximo 44 horas 

semanais. Excepcionalmente, é subsidiado por lei, a carga horária de trabalho diário de 12 

horas, totalizando 60 horas semanais
327

. Portanto, a carga horária média dos profissionais 

estudados está dentro do limite permitido, mas acima das 44 horas semanais. Apesar da 

elevada carga horária de trabalho semanal observada [média =51,9 (DP=15,0)], não houve 

associação desta variável, com nenhum desfecho analisado e, este fato pode estar relacionado 

à homogeneidade da amostra em relação as horas trabalhadas. No entanto, é importante 

destacar que a elevada carga horária de trabalho atua como fator de risco independente para 

doenças cardiovasculares
328

.  

Mais de um terço dos profissionais estudados (39,0%) tinham o plantão noturno como 

escala fixa e 59,7% referiu trabalhar em turnos alternados. Entre os profissionais de um 

hospital cardiológico, a prevalência de indivíduos sujeitos ao trabalho noturno (25,4%) e em 

turnos (32,3%)
278

 foi menor. O quantitativo de profissionais sujeitos ao trabalho noturno ou 

em turnos, reflete o fato dos profissionais que trabalham à noite terem a possibilidade de 

outros vínculos empregatícios durante o dia e, os profissionais que trabalham em turnos 

conseguirem mais flexibilidade para adequação de suas escalas, conforme suas necessidades e 

as necessidades dos serviços aos quais estão vinculados, além da renda relacionada ao 

adicional noturno. Portanto, os números observados estão intimamente relacionados à 

ocorrência de multiempregos (43,7%). 

No presente estudo, observou-se que a prevalência de níveis pressóricos alterados na 

MAPA do período de 24 horas, foi maior entre os plantonistas noturnos (48,3%), em relação 

aos plantonistas diurnos (37,8%) e os diaristas (17,6%) e que os profissionais plantonistas 

tinham maior chance de hipertensão noturna, quando comparados aos diaristas. No entanto, ao 

comparar com os plantonistas diurnos, a chance de alteração   entre os plantonistas noturnos 

foi maior (RP=2,47 vs RP=2,38).       

O trabalho em turnos ou noturno caracteriza uma condição sabidamente relacionada a 

maior risco de morbimortalidade e doença cardiovascular
221

.  
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Os profissionais que trabalham em turnos estão expostos a maior prevalência de 

fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão arterial, 

sobrepeso/obesidade, hipercolesterolemia e síndrome metabólica, bem como a eventos 

cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico
221

. Estima-

se que o risco cardiovascular populacional atribuído ao trabalho noturno, ou em turnos, é de 

7,0% para infarto agudo do miocárdio, 7,3% para eventos coronários e 1,6% para acidente 

vascular encefálico e, que os trabalhadores em turnos, apresentam um risco cardiovascular 

40,0% maior, quando comparados com “trabalhadores diurnos”, independente do sexo
323

. 

Ainda, os trabalhadores em turnos apresentam maior risco para o adoecimento devido a maior 

prevalência de tabagismo, alterações no sono e no estado de alerta, e alimentação inadequada, 

fatores de risco que podem estar relacionados às características do trabalho
220

. 

Durante o período de sono, é esperada uma redução fisiológica do débito cardíaco e da 

resistência vascular periférica, com consequente queda da pressão arterial devido à 

diminuição da atividade simpática. Normalmente, ocorre uma queda da pressão arterial 

noturna maior que 10% em relação à média pressórica diurna, fenômeno denominado 

descenso.  

No presente estudo, a prevalência de descenso atenuado/ausente foi de 52,5% para o 

componente sistólico e 30,5% para o componente diastólico, sendo que apenas o componente 

diastólico mostrou diferença estatisticamente significativa entre as proporções, sendo 

observadas maiores taxas nos profissionais com risco cardiovascular intermediário/alto tanto 

para o descenso atenuado (14,5% vs 5,0%), quanto para o descenso ausente (25,8% vs 

21,7%). Entre indivíduos diabéticos normotensos, a frequência de descenso noturno 

diminuído para a pressão sistólica (81,0%) foi maior do que a observada entre os 

profissionais, mas em relação ao componente diastólico, a prevalência observada nos 

profissionais (30,5%) foi um pouco maior do que a observada entre os diabéticos (27,0%)
329

. 

Entre indivíduos hipertensos, a prevalência de descenso diminuído foi maior para a pressão 

sistólica (67,5%), em relação a observada no presente estudo (52,5%) e, ausência de descenso 

se associou, de maneira independente, a ocorrência de infarto agudo do miocárdio e acidente 

vascular encefálico
330

. 
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A ausência de descenso e a intensidade em que ocorre estão relacionadas a disfunção 

autonômica, sensibilidade barorreflexa alterada, apneia do sono, suplementação de sódio 

inadequada, sobrecarga de volume noturna, aumento de mortalidade, desenvolvimento de 

lesões em órgãos-alvo como hipertrofia ventricular esquerda, aumento da excreção urinária de 

albumina e redução da função diastólica miocárdica, elevada labilidade da repolarização 

miocárdica, aumento da prevalência de retinopatia diabética e, diminuição da tolerância a 

glicose
331

. Nesse contexto, metanálise recente envolvendo coortes do Brasil, Europa e Japão 

mostrou que, considerando a medida de consultório, e parâmetros fornecidos pela MAPA, a 

hipertensão noturna foi o único preditor para eventos cardiovasculares, como o infarto agudo 

do miocárdio ou acidente vascular encefálico
332

.   

Certamente, a dinâmica de trabalho dos profissionais de enfermagem evidenciada 

pelos achados do presente estudo, contribuiu para que mais de um terço dos pesquisados 

(38,1%) referisse trabalhar frequentemente cansados, a maioria terminava seus respectivos 

plantões, frequentemente, se sentindo psicologicamente cansada (56,3%), e 

frequentemente/algumas vezes tiveram a sua concentração diminuída, durante as atividades 

laborais (62,4%). Entre profissionais do atendimento pré-hospitalar, o percentual de 

profissionais que referiu trabalhar frequentemente cansado foi aproximadamente três vezes 

menor (11,1%) e o percentual daqueles que referiram ter a concentração diminuída, algumas 

vezes (33,8%), foi menor do que o observado no presente estudo. Portanto, é possível concluir 

que os profissionais aqui estudados estão expostos a altas taxas de cansaço físico e 

concentração alterada durante o plantão, o que poderia ter contribuído para a alta prevalência 

de acidentes (50,6%) durante o trabalho hospitalar. Ainda, é importante salientar que a 

maioria dos profissionais referiu terminar o plantão se sentindo psicologicamente cansados, 

evidenciando que além do cansaço físico, o cansaço psíquico poderia ter influenciado a 

ocorrência de acidentes durante o trabalho hospitalar. No entanto, na análise univariada, 

observou-se que a prevalência de acidentes foi maior entre os profissionais com carga 

alostática normal e esse achado causou surpresa, não havendo explicações plausíveis para o 

mesmo.  

Destaca-se que o auto-relato de cansaço físico e psicológico, foi maior entre os 

profissionais com baixo risco cardiovascular, enquanto que a queixa de concentração 

diminuída durante o plantão, frequentemente/algumas vezes, foi maior entre os profissionais 

com baixo risco cardiovascular e entre aqueles com carga alostática elevada. 

 



Discussão 256 

Juliano dos Santos 

 

Essa queixa se manteve no modelo multivariado, aumentando em 56% a chance de 

carga alostática elevada em relação àqueles que referiram que raramente ou nunca tiveram 

esse tipo de alteração. No entanto, nenhuma dessas variáveis mantiveram-se no modelo 

multivariado de regressão para o risco cardiovascular, diferente do observado entre 

profissionais do atendimento pré-hospitalar, onde aqueles que referiram trabalhar cansado 

raramente/nunca ou algumas vezes, tiveram menor chance de apresentar níveis pressóricos 

alterados na MAPA de 24 horas e na MAPA de vigília, em relação aos profissionais que 

trabalhavam frequentemente cansados
110

. 

Assim, apesar dos achados mostrarem que as queixas de cansaço físico, psicológico e 

alteração de concentração não representam maior risco cardiovascular para os profissionais 

estudados, eles corroboram à importância dos fatores psicológicos e cognitivos na percepção e 

desenvolvimento do estresse crônico.  

Também é importante destacar as altas prevalências de acidentes com perfuro-

cortantes e agressão física ou verbal, entre os profissionais estudados. O acidente com 

perfuro-cortantes é um dos mais comuns entre os profissionais de enfermagem
333,334

 e 

configura auto-risco para aquisição de doenças infectocontagiosas. Por outro lado, a agressão 

física e verbal a profissionais de saúde têm aumentado vertiginosamente, expondo estes 

profissionais a riscos ocupacionais, assim como, adoecimento físico e psíquico
335,336

. 

A parada cardiorrespiratória foi referida pela maior parte dos pesquisados como a 

ocorrência assistencial relacionada à maior apreensão/ nervosismo, seguida pela queda de 

pacientes, insuficiência respiratória e óbito. Certamente, esse dado reflete a gravidade destas 

ocorrências, que mobilizam quase a totalidade da equipe, exigem muita atenção, agilidade, 

controle emocional, realização de manobras e procedimentos críticos em um curto espaço de 

tempo
337

. Destaca-se a ocorrência do óbito, que foi referida por 9,1% dos profissionais como a 

que causa mais apreensão e nervosismo, pois é de uma ocorrência frequente e relativamente 

previsível, nos cenários de coleta de dados. Em contrapartida, entre as atividades 

administrativas/gerenciais, destacou-se as admissões de pacientes. Uma possível explicação 

para esse dado é que, possivelmente, por se tratar de um primeiro contato, a avaliação 

(anamnese e exame físico) e registro dos dados colhidos e observados desses clientes sejam 

mais trabalhosos e envolvam maior carga de trabalho.  
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5.3. ANTECEDENTES PESSOAIS E AS RELAÇÕES COM O RISCO 

CARDIOVASCULAR E PRESSÃO ARTERIAL 

Entre os antecedentes pessoais, dor foi altamente prevalente, destacando-se a dor 

lombar e a dor em membros inferiores, que foi referida por 81,0% e 77,1% dos profissionais 

respectivamente. Apesar de outros estudos terem referido alta prevalência de lombalgia, entre 

profissionais de enfermagem
338,339

, esse dado chamou a atenção, pois apesar desses 

profissionais estarem ativos, sabe-se que a dor lombar é responsável por quantitativo 

significante de afastamentos do trabalho e que a ausência de tratamento adequado faz com 

que muitos indivíduos evoluam para a cronificação da dor e incapacidade para realizar as suas 

atividades de vida diária, gerando grande ônus social e redução da qualidade de vida
340

. 

Destacam-se ainda que, além das variáveis biomecânicas, “continuar trabalhando com dor ou 

machucado” (79,0%), a jornada de trabalho excessiva (62,5%) e “descanso ou pausas 

insuficientes durante o dia de trabalho” (58,3%) são apontados pelos profissionais como 

fatores que contribuem para lombalgia
338

. A alta prevalência desse fenômeno na amostra 

estudada provavelmente está relacionada às características do trabalho desenvolvido, mas 

também a presença de fatores de risco para esse desfecho, tais como sobrepeso/obesidade, 

tabagismo, sedentarismo, transporte de cargas pesadas e longas horas de trabalho, na mesma 

posição
341

.   

Em relação aos antecedentes relacionados aos fatores de risco cardiovascular, 

destacou-se a ocorrência de varizes (63,6%), dislipidemias (28,1%), hipertensão arterial 

(25,5%), problemas/alterações renais (20,8%), angina pectoris (7,8%) e (6,5%) diabetes.  

Entre 135 profissionais de enfermagem que atuavam na assistência a pacientes com 

câncer, em nível ambulatorial, a ocorrência de varizes (51,8%)
2
 foi menor do que a observada 

no presente estudo, assim como a observada (46,1%) entre profissionais de enfermagem de 

um hospital da Bahia
339

. As varizes, constituem uma das doenças mais comuns de todas as 

alterações vasculares, é mais frequente em mulheres e, além de deformidade estética, podem 

ser incapacitantes e evoluir com complicações e sequelas graves. A sua elevada prevalência, 

decorre provavelmente em razão dos longos períodos na posição ortostática e das longas 

distâncias percorridas no decorrer do trabalho
339

. 

Nos profissionais aqui estudados, a taxa de dislipidemia referida (28,1%) foi maior do 

que a observada entre profissionais do atendimento pré-hospitalar (14,9%)
110

 e entre 

profissionais de enfermagem de um hospital cardiológico (24,6%)
278

.  
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No entanto compreende as prevalências observadas (24,6%-42,3%) em estudo 

brasileiro que avaliou a prevalência de fatores de risco cardiovascular em profissionais de 

enfermagem
210

. 

As dislipidemias constituem fator de risco modificável, intimamente relacionadas à 

aterosclerose, que por sua vez pode provocar angina, infarto agudo do miocárdio e acidente 

vascular encefálico
342

. Sua ocorrência está condicionada, principalmente, a hábitos e estilos 

de vida relacionados à alimentação, mas pode ser decorrente de disfunções metabólicas e 

hormonais, predisposição genética e a ingestão de bebida alcoólica. Ainda, está associada com 

a idade, índice de massa corporal, circunferência da cintura, nível plasmático de glicose e 

pressão arterial
343

. Portanto, a prevalência observada entre os profissionais, pode refletir a 

baixa qualidade da dieta
344

 e a alta prevalência de fatores de risco associados às dislipidemias. 

No entanto, é importante salientar que a pressão do tempo, as exigências do ambiente e o tipo 

de trabalho exercido podem afetar os hábitos alimentares individuais, como horários, 

frequência das refeições e as preferências alimentares, contribuindo para o desenvolvimento 

de fatores de risco para doenças crônicas, como o sobrepeso e a obsesidade
345,346

, os quais 

também constituem fatores de risco para dislipidemias
343

.  

As dislipidemias e a hipertensão arterial são reconhecidas com dois dos principais 

fatores de risco cardiovascular, sendo evidenciadas em comorbidade em 15,0% a 31,0% dos 

indivíduos e, além de potencializar os danos ao endotélio vascular, resultam em aterosclerose 

aumentada, elevando o risco de doenças cardiovasculares
347

. Corroborando com este fato, o 

antecedente para dislipidemia, assim como o hábito de verificar o perfil lipídico regularmente 

foi maior entre os hipertensos.   

A prevalência de angina observada neste estudo foi de 7,8% e esse dado é 

particularmente relevante por tratar-se de um grave fator risco cardiovascular, que classifica o 

indivíduo como portador de alto risco, independentemente de outras variáveis. Entre as 

mulheres (0,73%-14,4%) e os homens (0,76%-15,1%), a prevalência de angina apresenta 

ampla variação, com uma média de 6,8% para elas e 5,1% para eles. Ocorre com maior 

frequência entre as mulheres e, os indivíduos de etnia/raça não branca
348

. É descrita como 

uma dor no peito, em pressão, peso, aperto, ardor, ou sensação de choque, decorrente de 

isquemia do músculo cardíaco, devido a aterosclerose nas artérias coronárias, desencadeada 

pelo esforço físico ou estresse emocional. Os principais fatores de risco para angina são 

dislipidemias, tabagismo, hipertensão arterial, sedentarismo, obesidade, antecedentes 

familiares para doenças cardiovasculaes e estresse emocional
349

.  
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A angina pode evoluir para quadros como insuficiência cardíaca congestiva, 

disritmias, parada cardiorrespiratória e infarto agudo do miocárdio
348

. 

O termo diabetes mellitus, descreve uma doença metabólica crônica, caracterizada por 

hiperglicemia, decorrente de alterações na secreção ou ação da insulina. A hiperglicemia 

crônica provoca danos macrovasculares, metabólicos e microvasculares. As alterações 

macrovasculares (doença arterial coronariana, doença vascular periférica e acidente vascular 

encefálico), metabólica (cetoacidose diabética) e microvasculares (retinopatia, alterações 

glomerulares) levam ao comprometimento de diversos sistemas/órgãos, principalmente olhos, 

rins, coração, nervos e vasos sanguíneos
350

. Devido a essas características fisiopatológicas, o 

diabetes mellitus, se configura como um fator de risco cardiovascular independente e os 

portadores dessa doença crônica possuem risco maior do que 20,0% de apresentar novos ou 

um primeiro evento cardiovascular, em 10 anos
150

. 

No presente estudo, a prevalência de diabetes referida (6,5%) foi maior do que a 

observada entre profissionais de enfermagem de um hospital universitário (3,1%)
279

 e menor 

do que a observada entre profissionais de enfermagem hipertensos (24,6%)
278

. No entanto, é 

similar a prevalência estimada para a população brasileira (6,2%), em 2013
41,351

. A 

prevalência de diabetes mellitus referida, assim como o uso de hipoglicemiantes e o hábito de 

verificar a glicemia regularmente foi mais frequente entre os profissionais com hipertensão 

arterial, em relação aos não hipertensos, sendo que a prevalência de diabetes também foi 

maior entre os profissionais com níveis pressóricos alterados pela MAPA do período de sono. 

Diabetes e hipertensão têm sobreposição de mecanismos fisiopatológicos, tais como 

fatores genéticos, obesidade, tabagismo, atividade física, inflamação, estresse oxidativo, 

resistência à insulina e estresse psicoemocional
352

.  No Estudo que avaliou a prevalência de 

fatores de risco cardiovascular, na população de Hong Kong, apenas 42,0% das pessoas com 

diabetes, tinha pressão arterial normal e apenas 56,0% das pessoas com hipertensão arterial 

tinha tolerância a glicose normal
353

. Caracterizam-se como fatores de risco para aterosclerose 

e as complicações a ela relacionadas, tais como o acidente vascular encefálico e o infarto 

agudo do miocárdio
352

. Portanto, a ocorrência de diabetes em profissionais com hipertensão 

noturna, configura sobreposição de diversos fatores que potencializam o risco cardiovascular 

e pode refletir o estresse crônico desse grupo de profissionais.   

Aproximadamente um quinto dos profissionais (20,8%) referiu problemas ou 

alterações renais, destacando-se os casos de litíase.  
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Entre estudantes universitários da cidade de São Paulo, essa prevalência foi menor 

(9,6%)
354

, assim como entre profissionais do atendimento pré-hospitalar (9,0%)
110

 e 

profissionais oncológicos que atuavam em nível ambulatorial (2,9%)
2
. Estudo de revisão 

sobre o tema mostrou que a prevalência de cálculos renais tem aumentado em todo o mundo, 

independente do sexo, raça/etnia e idade, variando entre 0,1% na Espanha (1977) e 14,8% na 

Turquia em (1989). Os autores concluíram que mudanças nos hábitos alimentares são 

essenciais para interromper a tendência de aumento observada e que o aquecimento global 

pode influenciar a formação de cálculos, na medida em que indivíduos expostos a altas 

temperaturas têm desenvolvido cálculos renais precocemente
355

.   

A ocorrência de litíase é multifatorial, sendo que as alterações bioquímicas da urina, 

infecção urinária, anormalidades anatômicas, pH urinário, volume urinário e dieta são fatores 

relacionados a sua ocorrência. Diante do exposto, destaca-se que mais de um terço dos 

profissionais (31,2%) referiu antecedente de infecção urinária, um fator de risco para a 

ocorrência de litíase renal. Entre profissionais que atuavam na assistência oncológica, em 

nível ambulatorial, essa prevalência foi bem menor (5,9%)
2
. Assim, infere-se que a alta 

prevalência de infecção urinária e alterações renais possivelmente estejam relacionadas a 

variáveis do processo de trabalho desses profissionais, como trabalho em turnos e exposição a 

ambientes com temperaturas elevadas, além da dificuldade de inserir na dinâmica do trabalho 

o adequado cuidado e necessidades relacionados a alimentação, eliminações e hidratação. 

Portanto, esses profissionais estariam mais expostos às infecções do trato urinário e 

consequentemente a problemas/alterações renais relacionadas.  

A hipertensão arterial é considerada um dos principais fatores de risco cardiovascular 

e o seu controle inadequado está relacionado a lesões de órgão alvo, alta incidência de 

morbidades e altas taxas de mortalidade. 

Entre os profissionais de enfermagem aqui estudados, 25,5% referiu hipertensão 

arterial, 13,0% apresentavam níveis pressóricos maiores que 140/90 mmHg pela medida 

casual e, considerando hipertensão referida ou níveis pressóricos maiores que 140/90 mmHg 

ou uso de anti-hipertensivos, a prevalência de hipertensão identificada foi de 35,1%. Entre 

profissionais de enfermagem, os estudos brasileiros mostram que a prevalência de hipertensão 

apresenta grande variação (4,0% e 37,5%). Essa variação está relacionada às diferentes 

formas de avaliação desse parâmetro e à pequena amostra incluída em alguns estudos
210

.  
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Entre os profissionais do atendimento pré-hospitalar, a prevalência de hipertensão 

referida foi menor (20,2%), a prevalência de hipertensão pela medida casual foi maior 

(20,1%) e a prevalência de hipertensão identificada em um dia de plantão de 24 horas (33,1%) 

foi similar a observada no presente estudo
356

.  

Estudo de revisão sistemática que analisou a prevalência de hipertensão arterial em 35 

países, mostrou uma taxa global maior (37,8%) do que aquelas observadas entre os 

profissionais estudados
38

. No entanto, em relação à prevalência de hipertensão observada nas 

capitais brasileiras (em torno de 24,1%)
42

 e a prevalência estimada por estudo de revisão que 

analisou as tendências de prevalência de hipertensão, no Brasil (aproximadamente 30,0%)
39

, 

nossos achados foram maiores, ainda que esteja dentro da amplitude de prevalência observada 

entre profissionais de enfermagem brasileiros e seja inferior a prevalência observada (37,5%) 

entre enfermeiros da estratégia saúde da família no Ceará
357

.  

A partir dos dados mencionados anteriormente, observa-se que ao considerarmos o 

auto-relato dos profissionais, a prevalência observada está próxima daquela obtida na 

população geral e, ao compararmos a prevalência obtida por meio da medida casual, essa taxa 

foi menor do que a observada ou estimada para a população geral e menor do que a 

prevalência observada em estudo que usou a mesma técnica e parâmetro de avaliação.  

Neste sentido, com objetivo de obter uma taxa mais fidedigna, muitos estudos 

consideram para fins de prevalência, além da medida casual alterada, o uso de anti-

hipertensivos. Tendo em conta que o auto-relato é uma estratégia reconhecidamente válida 

para estimativas de prevalência de hipertensão
358

 e que as características profissionais e as 

variáveis relacionadas ao trabalho poderiam influenciar no perfil de adesão ao tratamento 

anti-hipertensivo, por parte dos profissionais estudados, no presente estudo, para compor a 

taxa de hipertensão identificada, foram consideradas três estratégias: hipertensão referida; ou 

uso de anti-hipertensivo(s); ou e níveis pressóricos maiores ou iguais a 140/90 mmHg. Este 

critério permitiu reduzir a quantidade de falsos negativos, aumentando em 3,5% a prevalência 

de hipertensão identificada. 

O tratamento da hipertensão arterial envolve intervenções farmacológicas e não 

farmacológicas e tem como objetivo, além da redução da pressão arterial, a redução de 

eventos cardiovasculares e lesões de órgãos-alvo. No entanto, estudos têm mostrado que parte 

dos indivíduos diagnosticados com hipertensão arterial, não fazem uso de anti-hipertensivos.  
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Em um estudo de base populacional, realizado no Rio Grande do Sul, 10,4% dos 

hipertensos não seguiam o tratamento proposto
324

, do mesmo modo,  na cidade de Tubarão, 

Santa Catarina, 50,0% dos hipertensos com ciência do diagnóstico não faziam uso de anti-

hipertensivos
359

. No presente estudo, 27,1% dos profissionais que sabiam ser hipertensos, não 

faziam uso de anti-hipertensivos e esse achado chamou atenção, visto que a amostra estudada 

contemplou profissionais de saúde, que têm conhecimento dos riscos relacionados ao controle 

inadequado dos níveis pressóricos, têm acesso as informações relacionadas à doença e 

tratamento e têm facilidade de acessar os anti-hipertensivos. Ademais, são sujeitos envolvidos 

na disseminação de informações sobre a prevenção e controle de doenças crônicas não 

transmissíveis e seus fatores de risco, além de atuarem como protagonistas da prática de 

educação em saúde, junto à comunidade. Esse dado ainda reflete fatores relacionados a adesão 

ao tratamento, já que o conhecimento da condição de hipertenso e das possíveis complicações 

relacionadas à hipertensão arterial, ainda que possam contribuir para a adesão, não são 

determinantes e suficientes. Essa percepção foi confirmada em estudo realizado entre 130 

hipertensos, no qual o nível de conhecimento sobre a doença não influenciou a adesão ao 

tratamento, nem o controle da pressão arterial
360

. Entre 511 hipertensos da cidade de São 

Paulo, em acompanhamento ambulatorial, também se observou que apesar do conhecimento 

sobre a doença ser considerado elevado e, a maioria dos pesquisados (84,1%) concordar que o 

tratamento para pressão alta é para a vida toda, mais de um terço (37,8%) referiu ter 

interrompido o tratamento
361

.  

A adesão ao tratamento é uma condição necessária para a obtenção de níveis 

pressóricos controlados. Nesse sentido, a não adesão ao tratamento ou uma terapêutica 

inadequada estão relacionados aos níveis de controle insatisfatórios, observados em nosso 

meio. No estudo realizado por Pinho e Pierin (2013), que avaliou o panorama do controle da 

hipertensão arterial no Brasil, as autoras encontraram que os índices mais elevados de 

controle foram de um estudo multicêntrico em 100 municípios (57,6%) e na cidade de São 

José do Rio Preto (52,4%), enquanto que, os menores índices (em torno de 10,0%) foram 

observados em microrregiões do Rio Grande do Sul e no município de Tubarão, Santa 

Catarina
51

. No presente estudo o índice de controle observado foi maior do que os observados 

no Brasil, correspondendo a 79,1% dos profissionais. No entanto, é importante destacar que 

quase um terço dos profissionais (20,9%) não estavam controlados e esse achado é 

particularmente relevante por se tratar de profissionais da área da saúde, com auto nível de 

escolaridade e renda.  
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Portanto, é razoável concluir que as variáveis relacionadas a não adesão ao tratamento 

e ao controle inadequado da hipertensão arterial, na amostra estudada, pode estar relacionada 

à dinâmica de trabalho desses profissionais, fatores emocionais ou crenças inadequadas sobre 

a doença e tratamento, as quais não foram abordadas no presente estudo. 

Assim, acredita-se que algumas estratégias, já utilizadas na população geral, e que  se 

mostraram eficazes para o aumento dos índices de adesão ao tratamento, tais como 

orientações por contatos telefônicos
365,366

, visitas domiciliares
363

, estratégias educativas 

voltadas à equipe de enfermagem
364

, uso de pedômetro e orientações para mudanças de 

hábitos por profissionais de enfermagem
365

, devam ser incentivadas e adaptadas a realidade 

dos profissionais pesquisados, com vistas a melhores índices de controle da pressão arterial.    

Entre os sujeitos de pesquisa que referiram uso de anti-hipertensivos, quase a 

totalidade faziam uso de monoterapia, destacando-se os bloqueadores do receptor 

AT1(BRAs), os inibidores adrenérgicos e os diuréticos; apenas 36,8% referiu verificar a 

pressão regularmente (semanal=38,8%) e mensal=25,9%), em casa (49,4%) ou no posto de 

saúde/ambulatório (44,8%). Entre profissionais que atuavam no pré-hospitalar, as classes de 

anti-hipertensivos mais usadas foram diferentes, destacando-se os inibidores da enzima 

conversora da angiotensina (IECA) e os betabloqueadores, além de o percentual dos 

profissionais que referriram verificar a pressão regularmente também  ter sido maior (55,8%).  

As classes de anti-hipertensivos mais frequentes entre os pesquisados estão 

recomendadas pela VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial para tratamento em 

monoterapia
37

. Em relação ao hábito de medir a pressão arterial regularmente, é importante 

destacar que pode ser reflexo do maior envolvimento com o tratamento e consequente melhor 

adesão e controle dos níveis pressóricos. Como era esperado, a análise univariada mostrou 

que para todos os períodos da MAPA, o percentual de profissionais que faziam uso de anti-

hipertensivos foi maior entre aqueles com níveis pressóricos alterados. No entanto, o uso de 

anti-hipertensivo não foi fator preditor para nenhum dos desfechos. Ainda, na análise 

univariada, a prevalência de hipertensão arterial referida, diabetes mellitus, dislipidemias, 

angina pectoris e alterações ou problemas renais foi maior entre os profissionais com risco 

cardiovascular intermediário/alto e, a hipertensão referida se manteve como fator protetor, 

diminuindo em 0,34 vezes a chance de risco cardiovascular intermediário alto.  
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As diferenças observadas na análise univariada em relação às diabetes mellitus e 

angina eram esperadas, já que essas variáveis foram utilizadas na fase 1 da estratificação de 

risco cardiovascular e que os profissionais assim identificados foram automaticamente 

classificados como portadores de alto risco, conforme recomendação do Escore de Risco 

Global (ERG).  

No entanto, as diferenças observadas em relação às dislipidemias e os problemas renais, 

foram interessantes, já que apesar dessas variáveis terem sido consideradas na estratificação 

de risco por meio de exames laboratoriais, observa-se concordância com o auto-relato, 

evidenciando a validade dessa estratégia para avaliação da prevalência de fatores de risco e, 

que tem sido amplamente utilizada nos inquéritos e nos estudos de base populacional
41,42

. As 

diferenças observadas entre os grupos em relação à hipertensão referida também evidenciam a 

validade do auto-relato para avaliação desse parâmetro, mas o comportamento desse desfecho 

como fator protetor contra risco cardiovascular é um achado particularmente importante e 

interessante deste estudo, já que se trata de uma avaliação simples, barata e que pode ser 

amplamente difundida e utilizada em contextos aonde a obtenção de marcadores laboratoriais 

e valores dos níveis pressóricos não for possível ou o rastreamento dos indivíduos de auto-

risco precisar ser realizado de forma rápida. Além do risco cardiovascular, a hipertensão 

referida também foi fator protetor para níveis pressóricos alterados na MAPA de 24 horas 

(RP=0,53) e na MAPA do período de vigília (RP=0,45), apesar de na análise univariada 

também ter sido maior entre os profissionais com níveis pressóricos alterados na MAPA do 

período de sono.  Esses achados corroboram o observado em relação ao risco cardiovascular, 

na medida em que níveis pressóricos normais na Monitorização Ambulatorial da Pressão 

Arterial, também estão relacionados a menor risco cardiovascular. Inicialmente, poderia se 

supor que, o profissional sabidamente hipertenso, justamente devido à consciência desse 

diagnóstico e dos riscos associados, tenha comportamentos mais adequados em relação ao 

tratamento e ao controle da hipertensão arterial, bem como hábitos e estilos de vida mais 

saudáveis, que lhes confiririam menor risco cardiovascular. Mas, não foi observada diferença 

nos índices de controle entre os grupos. Logo, é razoável supor que a proteção conferida aos 

hipertensos, está relacionada a hábitos e estilos de vida mais saudáveis. 

O hábito de medir a pressão arterial regularmente foi maior entre os profissionais 

hipertensos pela medida casual e com níveis pressóricos alterados pela MAPA do período de 

sono e, na análise multivariada se manteve como fator protetor, diminuindo em 0,68 vezes a 

chance de hipertensão arterial pela medida casual.  
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Neste sentido, o fato do hábito de medir a pressão arterial proteger contra hipertensão 

arterial, também foi mais um resultado interessante do presente estudo, pois evidencia este 

hábito como um auto-cuidado do profissional, assim como, uma forma de rastreamento e 

prevenção contra agravos relacionados à saúde. 

5.4. CONDIÇÕES DE SAÚDE E AS RELAÇÕES COM O RISCO 

CARDIOVASCULAR E PRESSÃO ARTERIAL  

Desconsiderando a hipertensão arterial, diabetes mellitus e dislipidemias, 39,0% dos 

profissionais referiram realizar tratamento de saúde, destacando-se as alterações metabólicas 

ou endócrinas, as doenças inflamatórias, alterações ou doenças psicoemocionais e as doenças 

vasculares. Mais de um terço referiu tomar algum medicamento não relacionado à 

hipertensão, diabetes ou dislipidemias, 5,6% referiu ter feito ou fazer uso de medicamento 

para inibir o sono e 25,1% fez ou faz uso de medicamento para a depressão.  Entre 

enfermeiros que atuavam em unidade de terapia intensiva, a prevalência de uso de drogas 

psicoativas, foi bem maior (28,5%) e apenas 12,2% referiu o uso de antidepressivos
366

.   

A realização de tratamento de saúde e uso de medicamentos foi maior entre os 

hipertensos, sendo que fazer algum tratamento de saúde, aumentou em 48% a chance de 

hipertensão arterial, assim como ter feito ou fazer uso de antidepressivo aumentou em 43% a 

chance de níveis pressóricos alterados, na MAPA do período de sono.  

O aumento da chance de hipertensão arterial relacionado a realização de algum tipo de 

tratamento, provavelmente provavelmente tem ligação ao fato dos indivíduos hipertensos 

possuírem outras patologias, em concomitância com hipertensão, fato que possivelmente 

expõe esses indivíduos a maior risco cardiovascular. O uso de medicamentos, corrobora com 

esta hipótese, já que indivíduos com múltiplas comorbidades tendem a consumir mais 

medicamentos. Ainda, considerando que a maioria dos profissionais que fazem tratamento, 

são hipertensos, é importante analisar a ocorrência de polifarmácia, que é um dos fatores 

associados a menor adesão aos tratamentos propostos
367

. 

O uso de antidepressivos pode ser considerado uma evidência de maior 

susceptibilidade a alterações cognitivas, transtornos mentais comuns e qualidade de sono 

ruim, estando associado a desfechos desfavoráveis, relacionados à saúde.  

 



Discussão 266 

Juliano dos Santos 

 

Possivelmente, a maior chance de hipertensão noturna entre aqueles que faziam uso de 

antidepressivos, está relacionada, a má qualidade do sono, que foi identificada na maioria dos 

profissionais e relaciona-se também com depressão
368

. Entre 266 técnicos e auxiliares de 

enfermagem, observou-se que a presença de problemas de saúde e trabalhar no período 

noturno levou a um maior índice de depressão
369

 e entre 405 professores africanos, observou-

se que sintomas depressivos estavam associados a descenso atenuado
370

. Além disso, a 

presença de depressão pode piorar o curso da doença hipertensiva, e o uso medicações 

antidepressivas pode induzir aumento de pressão arterial
371

.  

Assim, pode-se inferir, que o risco cardiovascular atribuído ao uso de antidepressivos foi 

potencializado pelo risco relacionado a hipertensão noturna. 

5.5. ANTECEDENTES FAMILIARES E AS RELAÇÕES COM O RISCO 

CARDIOVASCULAR E PRESSÃO ARTERIAL  

Entre os antecedentes familiares, a hipertensão arterial foi o mais frequente (88,7%), 

seguido pelo diabetes mellitus (68,4%), dislipidemias (67,5%), acidente vascular encefálico 

(48,5%), infarto agudo do miocárdio (42,9%) e angina (32,0%). Entre estudantes 

universitários, a hipertensão arterial e o diabetes mellitus também foram os antecedentes 

familiares mais frequentes, para o risco cardiovascular
372

. Entre profissionais de enfermagem 

hipertensos, a maioria (71,5%) também referiu antecedente familiar para hipertensão
278

. 

Na análise univariada, observou-se que a prevalência do histórico de angina foi maior 

entre os profissionais com risco cardiovascular intermediário/alto. Esse achado era esperado, 

já que o antecedente de angina é considerado critério de identificação de pacientes com alto 

risco de eventos coronários, sendo utilizado na primeira fase da estratificação de risco. No 

entanto, essa variável não foi preditor de risco cardiovascular na amostra estudada. 

As proporções de nenhum outro antecedente referido influenciaram o risco 

cardiovascular, os níveis pressóricos, nem o perfil de carga alostática dos profissionais, de 

forma estatisticamente significativa. No entanto há evidências de que antecedentes familiares 

de doença cardiovascular, não só aumentam o risco individual para a manifestação de doença, 

como influenciam no sinergismo de outros fatores como diabetes, tabagismo, HDL-colesterol 

e LDL-colesterol
373

. Assim, a história familiar de doença arterial coronariana prematura é 

considerada um fator agravante do risco cardiovascular, reclassificando indivíduos de risco 

intermediário para alto risco cardiovascular
111

.  
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O estudo INTERHEART, realizado em 52 países com o objetivo de determinar os 

principais fatores de risco para infarto agudo do miocárdio, concluiu que a presença de 

antecedente familiar para essa morbidade aumentou em 55% as chances de infarto e, segundo 

os autores deste estudo, mais de três quartos das mortes por doenças cardiovasculares 

poderiam ser potencialmente evitadas com modificação no estilo de vida
161

. 

5.6. HÁBITOS E ESTILOS DE VIDA E AS RELAÇÕES COM O RISCO 

CARDIOVASCULAR, PRESSÃO ARTERIAL E CARGA ALOSTÁTICA 

A proporção de tabagistas observada neste estudo (6,1%) foi bem menor do que a 

observada entre enfermeiras turcas (50,2%)
212

 e entre 130 profissionais de um hospital 

cardiológico (35,4%)
278

 e similar a observada entre trabalhadores de enfermagem de um 

hospital público de Fortaleza, Ceará (4,1%)
374

.  A baixa prevalência de tabagismo observada 

no presente estudo, além de refletir a diminuição deste hábito, observado no país nas últimas 

décadas, também reflete as campanhas antitabagismo desenvolvidas em âmbito institucional, 

com foco nos profissionais, visto que o hábito de fumar, além das doenças cardiovasculares é 

fator de risco para vasta topografia de cânceres e a sua cessação uma importante estratégia 

para a prevenção e controle dessas doenças. 

A prevalência de etilismo observada (10,8%) também foi menor do que a observada 

em um hospital cardiológico (43,8%) e entre os 18 maiores hospitais públicos no município 

do Rio de Janeiro (87,0%)
375

 e, maior do que a encontrada entre profissionais de enfermagem 

de um centro de referência, no sul do Brasil (5,3%)
376

. 

As diferentes prevalências de etilismo provavelmente devem-se as diferentes 

estratégias de avaliação, já que enquanto a maioria dos estudos consideram apenas o auto-

relato, optou-se por utilizar o CAGE, um instrumento apropriado para rastreamento de 

indivíduos com problemas relacionados ao álcool. Assim, pode-se inferir que a avaliação 

realizada neste estudo, provavelmente foi mais sensível e mais específica para captar 

indivíduos com problemas relacionados ao álcool, enquanto que o auto-relato está relacionado 

a grande quantidade de falsos positivos e falsos negativos, além do víes da desejabilidade 

social. Ainda, é importante salientar que o risco cardiovascular atribuído ao consumo de 

bebida alcoólica, é controverso, havendo relatos de aumento da pressão arterial relacionado à 

sua ingestão
377-379

, menor risco de mortalidade, independente da condição de hipertensão
380

 e 

diminuição dos níveis pressóricos relacionado ao consumo de vinho
381,382

.  
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O aumento dos níveis pressóricos relacionados ao etilismo, entre outros mecanismos, 

estaria relacionado ao aumento da atividade simpática, estimulação do eixo renina-

angiotensina–aldosterona, aumento do cortisol plasmático e disfunção do endotélio
379

, 

enquanto que o benefício da ingestão de bebidas alcoólicas, sobre o sistema cardiovascular, 

com destaque para o vinho, estaria relacionado a propriedade antioxidante dos polifenóis, que 

atuariam no endotélio vascular, estimulando a síntese de óxido nítrico, além da possível ação 

anti-inflamatória, por meio da inibição das moléculas de adesão
383

. 

Apesar de mais de um terço referir realizar atividades físicas como musculação, 

caminhada e ginástica, por 30 minutos, pelo menos três vezes por semana, o sedentarismo foi 

relatado pela maioria (65,4%), dos pesquisados, assim como ocorreu entre enfermeiros da 

estratégia de saúde da família, em fortaleza (93,4%)
357

 e profissionais de enfermagem de um 

hospital cardiológico (62,3%)
278

, no qual a maioria dos pesquisados também eram 

sedentários. 

O sedentarismo tem aumentado na população geral, mesmo sendo de amplo 

conhecimento da mesma, que há relação entre esse comportamento e o desenvolvimento de 

doenças como a hipertensão arterial, diabetes, infarto agudo do miocárdio e depressão
384

. 

A alta prevalência de sedentários observada neste estudo (65,4%) é reflexo do 

aumento da inatividade física na população geral, mecanização dos transportes e 

automatização das tarefas e, corrobora com achados observados em outros grupos 

profissionais, como funcionários de restaurantes universitários (50,6%)
385

 e, motoristas 

profissionais de transporte de cargas (74,0%)
205

. 

Neste estudo, 65,4 dos pesquisados referiram inatividade física. No entanto, entre 

profissionais de enfermagem de hospitais públicos do Rio de Janeiro, essa prevalência foi 

ainda maior, contemplando quase a totalidade (95,7%)
378

 dos pesquisados. 

Esses achados contribuíram para alta prevalência de sobrepeso/obesidade (69,7%), 

circunferência da cintura alterada (70,1%), percentual de gordura corporal alto/muito alto 

(81,0%) e idade corporal acima da idade biológica real (73,2%) observada entre os 

profissionais e, reforçam a hipótese de que a dinâmica de trabalho influencia diretamente os 

hábitos e estilos de vida dos indivíduos. 

Apesar da maioria (69,7%) dos profissionais, referir atividades de lazer, 44,6% se 

considerava nervosa ou estressada. Entre os profissionais do atendimento pré-hospitalar, a 

prevalência dos que se consideravam nervosos ou estressados, foi maior (66,9%)
110

. 
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Apesar da atividade de lazer ser entendida como uma estratégia de enfrentamento das 

situações de estresse cotidiana, a percepção de estresse entre os profissionais, por meio do 

auto-relato, foi significativa. 

Os hábitos e estilos de vida não se associaram a nenhum dos desfechos analisados no 

presente estudo.  

5.7. HÁBITOS ALIMENTARES E AS RELAÇÕES COM O RISCO 

CARDIOVASCULAR, PRESSÃO ARTERIAL E CARGA ALOSTÁTICA 

Os hábitos alimentares, juntamente com variáveis como etilismo em excesso, 

tabagismo, sedentarismo e controle do estresse, compõem os fatores de risco cardiovascular 

modificáveis. 

Entre 100 trabalhadores de enfermagem que atuavam na assistência a portadores de 

endocrinopatias, 26,0% referiu dieta inadequada
386

, enquanto entre profissionais de 

enfermagem hipertensos, esse comportamento foi referido por 68,5% dos pesquisados
278

.   

No presente estudo, os tipos de alimentos consumidos pelos profissionais, foram 

avaliados por meio do questionário de frequência alimentar utilizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) em inquéritos telefônicos
42

 e estudos populacionais
41

. 

Entre os pesquisados, apesar de 45,9% referir consumir feijão de 5 a 7 dias por 

semana, como é preconizado, a maior parte (47,2%) referiu essa prática de 1 a 4 dias por 

semana e 6,9% referiu quase nunca ou nunca consumir feijão. Na população brasileira, a 

proporção de indivíduos que referiu consumir feijão na quantidade preconizada foi maior, 

contemplando 66,1% da população adulta
42

. Assim, a frequência de consumo de feijão, 

observado na amostra estudada está aquém da recomendada pelo Ministério da Saúde do 

Brasil, que é o consumo de feijão pelo menos 5 dias por semana
42

. O consumo de feijão está 

associado com a proteção de várias doenças devido seu alto teor em fibras, além de sua baixa 

densidade energética
387

. 

 A frequência de consumo de hortaliças e frutas (salada de alface e tomate ou salada de 

qualquer outra verdura ou legume cru; verdura ou legume cozido com a comida ou na sopa; 

consumo de frutas; e, quantidade de copos de suco de frutas natural) recomendada também é 

de pelo menos 5 porções por semana.  
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No entanto, para todos os itens referidos, o consumo da maioria dos profissionais de 

enfermagem estava abaixo do recomendado, destacando-se o suco de frutas natural, que era 

consumido pelo menos 5 vezes por semana, apenas por 16,9% dos pesquisados. Nossos dados 

corroboram a baixa adesão dessa recomendação pela população geral, onde a frequência de 

consumo regular de frutas e hortaliças foi de 36,5% e o consumo recomendado, contemplou 

apenas 24,1% dos sujeitos
42

. 

O consumo de carnes sem a remoção do excesso de gordura ou pele visível é 

considerada uma prática não saudável. As prevalências dessas práticas observadas entre os 

profissionais estudados foram de 22,5% para carne vermelha e 19,0% para frango ou galinha. 

Esses dados são inferiores aos observados na população adulta das capitais brasileiras, onde 

esse hábito foi referido por 29,4% das pessoas
42

. Assim, observa-se que em relação à 

população geral, os profissionais apresentaram comportamentos mais favoráveis em relação a 

essa prática e esse achado pode estar relacionado ao alto de nível de escolaridade dos 

pesquisados e ao conhecimento dos mesmos em relação aos riscos relacionados a esse hábito.   

A prevalência do consumo de leite integral com alto teor de gordura foi elevada entre 

os profissionais estudados, correspondendo a quase metade (49,2%)  daqueles que referiram 

consumo de leite regular. A prevalência dessa prática, entre indivíduos com 18 ou mais anos 

de idade, de 27 capitais brasileiras, foi similar (52,9%) ao encontrado no presente estudo, 

evidenciando que esse hábito não saudável é praticado pela maioria da população
42

. Esse dado 

pode estar relacionado à baixa aceitação e ao preço do leite desnatado ou semidesnatado, que 

tende a ser mais caro do que o leite integral.  

O consumo de alimentos doces e de refrigerantes é responsável por parte substancial 

do consumo de açúcar adicionado no Brasil
388

. No presente estudo, 22,6% dos profissionais 

referiu consumir alimentos doces entre 5 a 7 dias por semana. Essa prevalência foi maior do 

que a observada (18,1%) para a totalidade de 27 capitais brasileiras, em 2014, mais ficou 

próxima da prevalência observada (23,2%) em Porto Alegre
42

. Esse dado pode ser reflexo de 

hábitos alimentares no ambiente de trabalho desses profissionais, que em intervalos regulares 

realizam “beliscos” ou lanches na maioria das vezes com predomínio de alimentos doces. 

O consumo regular de refrigerantes ou suco artificial referido por 25,5% dos 

profissionais, também pode ser reflexo das características da alimentação consumida nos 

contextos de lanches e “beliscos” realizados durante o trabalho, que quase na totalidade das 

vezes é acompanhado de refrigerantes ou sucos artificiais.  

Essa hipótese é reforçada pela prevalência dessa prática, observada entre adultos de 27 

capitais brasileiras que foi menor (20,8%), do que a observada entre os profissionais
42

. 
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Em sentido contrário, a prevalência de profissionais que referiu substituir refeições por 

sanduíches, salgados e/ou pizzas todos os dias da semana (4,3%) foi bem menor do que a 

observada nas capitais brasileiras (16,2%)
42

. Esse achado também pode estar relacionado ao 

conhecimento dos profissionais sobre a importância da realização de refeições completas 

baseadas em preparações culinárias, em detrimento do consumo de lanches. Destaca-se que o 

consumo de alimentos doces de 1 a 4 dias por semana (RP=1,42) ou 5 a 7 dias por semana 

(RP=1,35) aumentou a chance de indicativo de estresse crônico, em relação aos profissionais 

que referiram nunca/quase nunca consumir doces.  

Possivelmente este achado esteja relacionado ao fato dos indivíduos com estresse crônico, 

apresentarem maior ansiedade e consumir alimentos doces como uma estratégia não positiva 

de enfrentamento do estresse.           

5.8. VARIÁVEIS ANTROPOMÉTRICAS E DE COMPOSIÇÃO CORPORAL E 

AS RELAÇÕES COM O RISCO CARDIOVASCULAR E PRESSÃO 

ARTERIAL 

Em relação às variáveis antropométricas e de composição corporal observou-se que a 

maioria dos profissionais apresentou elevadas prevalências de fatores de risco como 

sobrepeso/obesidade (69,7%), circunferência da cintura aumentada (70,1%), percentual de 

gordura corporal alto/muito alto (81,0%), percentual de musculo esquelético baixo (50,2%) e 

idade corporal acima da idade real (73,2%). 

 A relação entre os marcadores antropométricos e de composição corporal, com fatores 

de risco cardiovascular e doenças cardiometabólicas é bem estabelecida, mas não há consenso 

sobre o melhor indicador para predição de risco
389-391

.  

Ainda que não haja consenso sobre o melhor marcador antropométrico, em conjunto 

esses achados refletem a epidemia de sobrepeso e obsesidade, observada no Brasil e no 

mundo e alta prevalência (65,4%) de profissionais que não praticam atividade física regular. 

Por se tratar de profissionais de saúde, pode-se inferir que esses achados refletem a dinâmica 

do processo de trabalho dos mesmos, assim como hábitos alimentares inadequados, (48,7% 

referiu consumir doces pelo menos 3 dias por semana, 49,2% leite integral e 77,9% 

refrigerante ou suco artificial pelo menos uma vez na semana) que os expõe a riscos 

cardiometabólicos relacionados a essas alterações. 
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Neste contexto, destaca-se que a idade corporal se manteve como fator preditor para 

risco cardiovascular intermediário/alto, hipertensão arterial e níveis pressóricos alterados na 

MAPA do período de 24 horas e na MAPA do período de vigília, assim como maior índice de 

massa corporal aumentou a chance de carga alostática elevada e níveis pressóricos alterados 

na MAPA do período de sono.  

A idade corporal é um indicador antropométrico calculado com base no sexo, altura, 

peso corporal, percentual de gordura corporal e percentual de gordura visceral.  

Embora não se tenha encontrado estudos que fizeram uso deste indicador, como fator de risco, 

o fato deste estar presente como fator de risco em quatro dos seis desfechos analisados no 

presente estudo, nos pareceu interessante, pois reforça a associação entre variáveis 

antropométricas alteradas e os riscos relacionados à saúde como hipertensão arterial e maior 

risco cardiovascular. Ainda, é importante destacar que no  modelo em que a idade corporal 

não permaneceu como variável associada, ela foi incluída por ter sido estatisticamente 

significativa e maior entre os profissionais com níveis pressóricos alterados, na MAPA do 

período de sono, na análise univariada.  

O fato do índice de massa corporal estar associado a maior risco de níveis pressóricos 

alterados na MAPA do período de sono, evidencia a associação entre variáveis 

antropométricas alteradas e maior risco a saúde. Também destaca que além dos fatores 

relacionados a hábitos e estilos de vida, a composição corporal sofre influência dos 

estressores cotidianos, aos quais os profissionais estão expostos, confirmando a hipótese de 

que variáveis relacionadas ao trabalho desses indivíduos influenciam a prevalência de fatores 

de risco nos mesmos.           

5.9. MARCADORES LABORATORIAIS E AS RELAÇÕES COM O RISCO 

CARDIOVASCULAR, PRESSÃO ARTERIAL E CARGA ALOSTÁTICA 

Em relação aos exames laboratoriais, a partir da glicemia de jejum, observou-se que 

13,9% apresentaram tolerância a glicose diminuída e 2,2% níveis plasmáticos de glicose 

compatíveis com diabetes mellitus, enquanto em relação à hemoglobina glicada, a prevalência 

de alto risco para diabetes mellitus foi de 23,4% e, assim como na glicemia de jejum, 2,2% 

dos profissionais apresentaram níveis compatíveis com diabetes.  
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Entre os profissionais de enfermagem do atendimento pré-hospitalar, a prevalência de 

glicose plasmática ≥110 mg/dL foi de 11,0%
1
, similar ao achado do presente estudo, em 

relação a tolerância a glicose diminuída. Mas, é importante destacar que os pontos de corte 

para glicemia de jejum utilizados entre os estudos foram diferentes.  

Níveis de proteína C reativa ≥ 0,2 mg/dL contemplou a maioria (80,1%) dos 

profissionais estudados, enquanto que entre os profissionais do atendimento pré-hospitalar a 

prevalência de proteína C reativa alterada foi de apenas 16,1%
1
. No entanto, entre os 

profissionais do atendimento pré-hospitalar, a proteína C reativa não era ultrassensível e o 

ponto de corte utilizado foi maior (≥0,5 mg/dL). 

Em relação ao perfil lipídico, mais de um terço (37,2%) apresentou triglicérides 

limítrofe ou alto/muito alto. Em trabalhadores de enfermagem de um centro de referência, a 

prevalência de trigliceridemia foi de 1,3%
376

, enquanto que entre enfermeiros da estratégia de 

saúde da família foi de 24,8%
357

. Portanto, a prevalência observada no presente estudo, foi 

maior. No entanto, ao considerarmos apenas aqueles com triglicérides alto/muito alto 

(18,2%), o valor observado compreende a amplitude observada entre os enfermeiros. 

Aproximadamente 5,0% dos profissionais pesquisados apresentaram colesterol total > 

200 mg/dL, observando-se que entre profissionais do atendimento pré-hospitalar, a 

prevalência foi bem maior, contemplando 36,0% dos pesquisados
1
. No entanto, em relação ao 

LDL-colesterol limítrofe ou alto/muito alto, a prevalência observada entre os profissionais 

oncológicos (39,4%) foi maior que a observada (33,0%) entre os profissionais do pré-

hospitalar. O oposto foi observado em relação a níveis de HDL-colesterol <60 mg/dL, que foi 

maior entre aqueles do pré-hospitalar (89%), em relação aos profissionais oncológicos 

(62,4%). 

Em relação ao cortisol, observou-se que 49,4% apresentaram níveis elevados, 

enquanto 2,2% níveis plasmáticos diminuído. Entre profissionais de enfermagem de um 

hospital universitário da cidade de São Paulo, a prevalência de secreção atípica de cortisol foi 

de 31,0%
392

. 

A secreção de cortisol tem um padrão circadiano, com aumento 30 minutos após o 

despertar e queda gradual ao longo do dia
7
, sendo observada as menores concentrações no 

período noturno. Alterações no ritmo de secreção de cortisol (hiper ou hipocortisolemia) ao 

longo do dia estão relacionadas com a presença de estresse crônico e consequentemente maior 

risco para o adoecimento
7,392

.  
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Portanto, pode-se inferir que a alta prevalência de indivíduos com perfil de cortisol 

aletrado (51,6%), refletiu a alta prevalência de carga alostática elevada (58,0%) observada no 

presente estudo. 

Níveis plasmáticos de fibrinogênio elevado (>400 mg/dL) foram observados em 9,1% 

dos profissionais e se associaram ao risco cardiovascular intermediário/alto, aumentando em 

2,07 vezes as chances de risco cardiovascular intermediário/alto, em relação aqueles com 

nível de fibrinogênio normal. Esse achado é um dado particularmente relevante e interessante 

deste estudo, na medida em que o fibrinogênio, mesmo não entrando na construção do escore 

de risco, se comportou como preditor do mesmo e, está contemplado no Índice de Carga 

Alostática (ICA). Portanto, pode-se dizer que em algum grau esses desfechos estão 

relacionados, mesmo após o controle das possíveis variáveis de confusão.  

Ainda, esse achado reforça as evidências de que o fibrinogênio está relacionado aos fatores de 

risco tradicionais e possivelmente atue de forma sinérgica para expressão dos riscos 

relacionados aos mesmos
393,394

. Essa hipótese foi reforçada pelos achados do estudo ARIC 

(Atherosclerosis Risk in Communities), que mostrou que sem os fatores de risco clássicos para 

doença cardiovascular, o fibrinogênio se associou a doença arterial periférica, insuficiência 

cardíaca e mortalidade cardiovascular, mas não a incidência de doença arterial coronariana e 

acidente vascular encefálico. No entanto, a associação não se manteve ao ajustar o efeito do 

nível do fibrinogênio pelos níveis de proteína C reativa
395

.       

5.10. VARIÁVEIS BIOPSICOEMOCIONAIS E AS RELAÇÕES COM O 

RISCO CARDIOVASCULAR, PRESSÃO ARTERIAL E CARGA 

ALOSTÁTICA 

Dada as características relacionadas às atividades desenvolvidas e os complexos 

contextos ambientais e relacionais em que se dá a sua prática profissional, a carga horária de 

trabalho e os riscos inerentes a profissão, a enfermagem é reconhecida como uma das 

profissões mais estressantes
6
. A exposição frequente desses profissionais a estressores 

cotidianos de trabalho pode sobrecarregar a reação adaptativa do estresse (alostase) e os expor 

ao estresse crônico, quando desenvolvem sobrecarga alostática e maior risco para 

adoecimento. 

Diversos estudos, tanto em âmbito nacional, como internacional, a partir da 

identificação de reações comportamentais e emocionais aos estressores cotidianos de trabalho, 

avaliaram a percepção de estresse entre profissionais de enfermagem. 
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No Brasil, a prevalência de estresse entre profissionais de enfermagem variou entre 

19,1% em 209 profissionais de enfermagem de um hospital geral
396

 e 74,8% entre 243 

enfermeiros que atuavam na estratégia de saúde da família
357

.  No presente estudo, 34,6% dos 

profissionais referiu estresse moderado e mais de um terço (32,0%) alto nível de estresse. 

A alta prevalência de estresse moderado/alto chamou atenção, principalmente porque a 

não cessação ou minimização da exposição aos fatores geradores de estresse pode contribuir 

para que a maioria dos profissionais estudados evolua para alto nível de estresse ou estresse 

crônico, e consequentemente maior risco de morbimortalidade.  

A relação entre níveis pressóricos alterados e estresse moderado/alto foi observada na 

MAPA do período de vigília, onde 30,0% dos profissionais com níveis pressóricos alterados 

tinha moderado/alto nível de estresse, enquanto entre aqueles com níveis pressóricos normais 

essa taxa foi de apenas 17,8%. Por outro lado, a média do escore de estresse foi maior entre os 

profissionais com medida casual normal, em relação aos hipertensos. Possivelmente esse 

achado esteja relacionado ao fato dos profissionais hipertensos já estarem vivenciando a 

cronificação do estresse, quando a medida subjetiva do fenômeno talvez não seja sensível 

para refletí-lo, diferente do que aconteceria entre os não hipertensos.  

Na análise multivariada, observou-se que concordar em parte com a afirmação “O tipo 

de controle existente em meu trabalho me irrita” diminuiu a chance de risco cardiovascular 

intermediário/alto, enquanto que concordar em parte com a afirmação “Sinto-me incomodado 

com a falta de informações sobre minhas tarefas no trabalho” aumentou em 76% a chance 

desse desfecho, em relação àqueles que referiram discordar totalmente ou discordar dessas 

afirmações. Na primeira situação, o fato de concordar em parte pode estar relacionado ao 

enfrentamento mais eficaz e, portanto, menor risco cardiovascular, enquanto que discordar da 

afirmação pode estar relacionado ao fato de não querer expor a situação, como uma estratégia 

de enfrentamento não eficaz. Na segunda situação, os indivíduos que se sentem incomodados 

com a falta de informações podem expressar os estressores relacionados a esse contexto com 

maior intensidade, estando expostos a maior risco cardiovascular.   

A exposição do indivíduo ao estresse crônico é um dos fatores de risco para o 

desenvolvimento de burnout, uma síndrome caracterizada por exaustão emocional, 

despersonalização e sentimentos de incompetência profissional
397

. 
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Entre 92 enfermeiras que atuavam na assistência a pacientes com câncer e pacientes 

com AIDS, a prevalência de burnout elevado/alto foi de 17,0%, em contrapartida essa 

prevalência foi maior entre profissionais de enfermagem de hospitais de Tabriz (21,9%) e, 

trabalhar a noite (OR=1,12) e ter ensino superior (OR=3,17) foram variáveis associadas
398

. 

Entre os profissionais aqui estudados, 39,0% foram identificados com burnout, sendo as 

médias dos escores para a subescala exaustão emocional [28,6 (DP=7,8) pontos] e 

despersonalização [11,4 (DP=4,3 pontos] similares [29,6 (DP=12,1) e 11,9 (DP=6,5) pontos] 

às observadas entre enfermeiros que atuavam na assistência a pacientes em hemodiálise. No 

entanto, a média observada na subescala baixa realização profissional foi maior entre os 

profissionais que atuavam em hemodiálise [39,9 (DP=7,29) pontos vs 29,7 (DP=5,5) 

pontos]
399

. 

Essas diferenças observadas entre os estudos podem estar relacionadas aos diferentes 

pontos de corte utilizados, diferenças nas condições de trabalho e no estresse relacionado ao 

trabalho. 

Exaustão emocional parece ser um indicador necessário para a síndrome de burnout, 

refletindo a dimensão do estresse relacionada ao fenômeno, mas não suficiente para 

compreensão do mesmo.  

Entre os profissionais de enfermagem que atuam em oncologia observa-se altos 

índices de insatisfação no trabalho e exaustão emocional
400

. Entre esses profissionais, a 

escassez recursos humanos e materiais foi preditor para exaustão emocional, enquanto que os 

recursos humanos e materiais adequados, diminui a chance de exaustão emocional em 

80,0%
401

. Ainda, neste contexto, mais de um terço dos enfermeiros se sentiam 

emocionalmente esgotados e mais da metade se sentiam exaustos no final do plantão, pelo 

menos uma vez por semana, configurando uma alta prevalência (70,0%) de indivíduos com 

moderada/alta exaustão emocional
402

.  

Estudos realizados entre enfermeiros, têm mostrado a relação entre burnout e 

estresse
403

 e, devido a essa relação entre os dois fenômenos, alguns estudos têm investigado a 

relação entre o eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal (HPA), que regula a adaptação do 

organismo ao estresse crônico e burnout. No entanto, os resultados são heterogêneos, sendo 

observados aumentos ou inalterações no cortisol basal
404

, redução da atividade do eixo 

HPA
405

 e redução dos níveis de cortisol
406

.  
 

No presente estudo, ter nível alto de despersonalização aumentou em 2,25 vezes a 

chance de carga alostática elevada, em relação aos profissionais com baixo nível, mas não 

observou-se associação diereta entre burnout e carga alostática.  
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O estudo que analisou a relação entre burnout e os níveis de cortisol salivar entre 

enfermeiros de hospitais gerais e enfermeiros de hospitais psiquiátricos na Alemanha, 

mostrou que, aqueles que tinham duas dimensões do fenômeno alteradas, apresentaram maior 

secreção de cortisol ao longo do dia, quando comparados aos que não tinham dimensão 

alterada ou apenas uma dimensão
407

. Entre soldados com burnout, também foi observado 

alterações no padrão de secreção de cortisol, com concentrações mais baixas pela manhã e 

mais elevadas à noite
408

. Em sentido contrário, entre adultos jovens e mulheres, que não 

apresentavam burnout, a prevalência de padrão atípico de secreção de cortisol foi de apenas 

17,0%
409

. 

Sob condições fisiológicas, a secreção de cortisol possui regulação circadiana, com 

concentrações elevadas pela manhã, com pico após 30 minutos do despertar, declínio gradual 

à tarde e concentrações mais baixas à noite. Alterações nesse padrão de secreção são 

sugestivas de sobrecarga alostática. 

Portanto, os dados deste estudo corroboram com as evidências de que a intensidade 

dos sinais e sintomas de burnout está relacionada com o funcionamento do eixo HPA e a 

condição de estresse individual. 

Burnout está associado aos transtornos mentais, alterações físicas, diminuição da 

produtividade no trabalho e aumento do absenteísmo
410

. Os transtornos mentais comuns não 

configuram doença ou patologia, mas se caracterizam por sintomas relacionados à ruptura do 

funcionamento normal do indivíduo, tais como: insônia, fadiga, irritabilidade, esquecimento, 

dificuldade de concentração e queixas somática. 

Entre 309 profissionais de enfermagem de um hospital de grande porte da Bahia, a 

prevalência de transtornos mentais comuns foi de 35,0%
192

. Entre profissionais de um hospital 

especializado em saúde mental essa a prevalência foi menor (14,8%)
191

, assim como entre 

trabalhadores de enfermagem de setores fechados (21,3%)
411

.   

No presente estudo, a suspeição de transtornos mentais comuns estava presente na 

maioria dos profissionais (57,6%) e foi maior do que em todos os estudos citados 

anteriormente dos quais abordaram grupos profissionais. Ainda, a prevalência aqui observada 

foi mais de duas vezes e meia maior do que a observada em estudo realizado na população 

urbana de Botucatu 21,7% (IC 95%:19,2%-24,3%)
412

. 

Portanto considera-se esse achado alarmante, principalmente porque além dos 

transtornos mentais comuns, grande parte dos profissionais aqui estudados está em estresse 

crônico (sobrecarga alostática) e elevados fatores de risco cardiovascular, o que maximiza os 

riscos de adoecimento e os ônus sociais e econômicos relacionados. 
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Provavelmente a alta prevalência observada está relacionada a altas demandas de 

atividade profissional, que se configura como a variável do modelo demanda-controle que 

melhor discrimina a ocorrência de transtornos mentais comuns
413,414

, assim como o baixo 

controle sobre o trabalho a que esses profissionais estão sujeitos, como evidenciado por outro 

estudo envolvendo profissionais de saúde
194

.  

Não obstante o alto risco relacionado às variáveis biopsicoemocionais, os profissionais 

de enfermagem estão sujeitos a alterações em seus padrões de sono habituais e nas funções 

fisiológicas e cognitivas que se expressam de maneira rítmica ou circadiana
415

.  

Essas alterações são mais frequentes entre os profissionais que trabalham à noite ou em turnos 

alternados, que estão mais expostos a insônia, dificuldade para dormir durante o dia, 

sensações de mal-estar, fadiga, flutuações no humor, reduções no desempenho devido ao 

déficit de atenção e concentração, afecções gastrointestinais e cardiovasculares
415,416

. 

No presente estudo, 78,8% dos profissionais apresentaram má qualidade do sono e, 

apesar da alta prevalência, esse achado foi inferior ao observado entre enfermeiros de 

unidades de terapia intensiva, que tinham como escala fixa, o plantão noturno, que evidenciou 

a totalidade (100,0%) dos enfermeiros e 88,0% dos auxiliares de enfermagem com má 

qualidade do sono, contabilizando 92,0% da amostra estudada com essa característica
416

. No 

entanto, a prevalência observada nos profissionais aqui estudados, foi maior do que a 

observada (42,0%) entre profissionais do atendimento pré-hospitalar
110

. 

A má qualidade do sono relacionada ao trabalho noturno ou em turnos é corroborada 

pelos achados do estudo realizado por Palhares, Corrente e Matsubara (2014) entre 268 

profissionais de enfermagem. Neste estudo observou-se que trabalhar a noite aumentou a 

chance de prejuízo importante em pelo menos um componente da qualidade do sono (OR = 

1,91; IC95%: 1,04-3,50) e houve correlação moderada, negativa e estatisticamente 

significativa entre qualidade do sono e qualidade de vida (r = -0,56, p < 0,001)
 417

. 

A alta prevalência de sono ruim, entre os profissionais estudados, pode estar 

relacionada à proporção de indivíduos que trabalhavam em turnos ou em turno noturno, que 

representou 46,8% dos pesquisados, a alta prevalência de profissionais com transtornos 

mentais comuns (57,6%), exaustão emocional (55,0%), despersonalização (64,1%), 

incompetência profissional (73,2%) e estresse moderado/alto (66,6%), variáveis que 

sabidamente influenciam a qualidade do sono.  
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No que se refere ao estresse, estudo realizado em uma instituição hospitalar da cidade de 

Campinas, com 203 profissionais, mostrou correlação positiva fraca, porém estatisticamente 

significativa entre estresse e sono (r= 0,21318; p= 0,0026), ou seja, quanto maior o nível de 

estresse dos enfermeiros, maior é a pontuação global do índice de qualidade de sono, 

indicando qualidade de sono ruim. Assim, sugere-se que o nível de estresse pode ser um fator 

diretamente proporcional, positivo e correlacionado com o sono
204

. Entre 1.983 enfermeiros 

de sete hospitais de Shanghai, a correlação entre estresse relacionado ao trabalho e prejuízo 

do sono, também foi observada
418

, assim como no estudo entre 760 enfermeiras australianas, 

no qual altas demandas psicológicas, mais do que as demandas físicas, afetaram a qualidade 

do sono das profissionais
419

.  

Destaca-se que profissionais com qualidade do sono ruim podem estar expostos a 

maior risco cardiovascular. Entre 227 mulheres japonesas normotensas, a má qualidade do 

sono se associou à elevação da pressão arterial diastólica, sendo as alterações hormonais um 

dos possíveis fatores para aumento dos níveis pressóricos
420

. 

Os estudos de revisão que avaliaram a relação entre duração do sono e risco 

cardiometabólico e a relação entre o risco cardiometabólico e as variáveis sociodemográficas 

e culturais associadas a alterações do sono, mostraram associações entre dormir menos de 6 

horas por noite ao aumento do índice de massa corporal ou obesidade e prevalência de 

diabetes e hipertensão
421,422

.       

Dada a magnitude do problema relacionado a variáveis biopsicoemocionais, alguns 

estudos têm abordado estratégias de enfrentamento, entre os profissionais. 

Entre enfermeiras norte americanas, oração, meditação, toque terapêutico e yoga 

foram as principais estratégias relatadas para o enfrentamento do estrese profissional, sendo 

que 99,0% das 342 entrevistadas referiram pelo menos uma dessas práticas, com objetivo de 

paz espiritual, serenidade, calma, compaixão, melhorar o humor (51,0%) e o padrão de sono 

(42,0%). Ainda 65,0% referiu desejar participar de estudos de intervenção para o controle do 

estresse
423

. 
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5.11. SÍNDOME METABÓLICA E AS RELAÇÕES COM O RISCO 

CARDIOVASCULAR E PRESSÃO ARTERIAL  

 A síndrome metabólica está intimamente relacionada a alterações das variáveis 

antropométricas e marcadores laboratoriais que são utilizados na sua definição e, aumenta o 

risco para doenças cardiovasculares
424

 e diabetes mellitus tipo 2. Sua prevalência apresenta 

ampla variação, a depender das populações estudadas.  

 No presente estudo, devido à necessidade da reclassificação dos indivíduos 

com risco cardiovascular intermediário, por meio da ocorrência de síndrome metabólica, 

segundo os critérios da International Diabetes Federation (IDF), os indivíduos foram 

analisados, segundo dois critérios.  

Utilizando os critérios da IDF, observou-se que a prevalência de síndrome metabólica 

(36,8%) foi superior a observada segundo os critérios do National Cholesterol Education 

Program (NCEP III), que são adotados pela I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento 

da Síndrome Metabólica, quando a prevalência foi de 25,1%. Apesar das diferentes 

prevalências, a variável que mais contribuiu para o desfecho (circunferência da cintura 

alterada) foi a mesma nas duas situações.  

As prevalências observadas no presente estudo foram superiores a encontrada no 

estudo LIFE (Losartan Intervention For Endpoint), que contemplou 19,3% dos 8.243 

pacientes incluídos
424

, mas similar as observadas entre profissionais de saúde que atuavam no 

atendimento pré-hospitalar (23,9%)
110

 e entre caminhoneiros que trafegavam pela Rodovia 

Regis Bittencourt (24,0%)
107

 e, que utilizou os critérios do NCEP-ATPIII. A prevalência 

observada entre profissionais de saúde em uma unidade de medicina familiar, no México, foi 

superior aos nossos achados (42,0%)
213

, em relação as duas estratégias utilizadas.  

Ainda, observou-se que ter síndrome metabólica aumentou em 64% a chance de níveis 

pressóricos alterados na MAPA do período de sono. Esse resultado, além de corroborar o 

maior risco cardiovascular relacionado a alterações de marcadores antropométricos e do perfil 

lipídico, mostra a potencialização do risco, visto que níveis pressóricos elevados no período 

de sono, isoladamente, já implicam maiores riscos de desfechos cardiovasculares 

desfavoráveis
329

.     
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5.12. CARGA ALOSTÁTICA E AS RELAÇÕES COM O RISCO 

CARDIOVASCULAR E PRESSÃO ARTERIAL 

Confirmando a hipótese já evidenciada pelas altas prevalências de estresse 

moderado/alto, exaustão emocional, despersonalização, baixa realização profissional, 

transtornos mentais comuns e qualidade do sono ruim, a maioria dos profissionais (58,0%) 

apresentou carga alostática elevada.  

Estudo recente realizado no Brasil entre 142 profissionais de enfermagem de um 

hospital universitário também mostrou alta prevalência (47,2%) de carga alostática elevada
392

, 

no entanto a taxa observada foi menor do que a do presente estudo. 

Essa diferença possivelmente relaciona-se as características relacionadas a 

especialidade da assistência e da própria amostra estudada, visto que, o estudo previamente 

realizado contemplou profissionais de um hospital geral e excluiu os profissionais que 

trabalhavam à noite, enquanto que, no presente estudo os profissionais pertenciam a um 

Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e aqueles que tinham o noturno como 

escala fixa ou trabalhavam em turnos, foram incluídos. A taxa de carga alostática elevada 

observada no presente estudo (58,0%) também foi maior do que a observada na população 

geral (40,0%)
425

, reforçando a hipótese de que os dados observados estão relacionados ao 

processo de trabalho desses profissionais e características inerentes a profissão, reconhecida 

como uma das mais estressantes
10

. 

Confirmando a hipótese de que a elevada taxa de carga alostática está relacionada às 

demandas profissionais e fatores psicoemocionais, alguns estudos demonstraram associação 

entre estresse relacionado ao trabalho, burnout e, nível elevado de carga alostática
425-428,

. 

Entre 104 professoras, maior índice de carga alostática estava relacionado com 

desequilíbrio esforço-recompensa nas atividades de trabalho e com exaustão vital e 

emocional
426

. Em trabalhadores de diferentes áreas, observou-se que o aumento da carga 

alostática estava associado ao aumento do nível de percepção de estresse e sintomas de 

burnout
425

. Entre industriários, profissionais com baixo controle do trabalho
427

 e maior 

demanda de atividades apresentavam carga alostática elevada
429

 e entre 241 profissionais da 

área de saúde pública, a presença de fadiga aumentou o risco para sobrecarga alostática
430

.  
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Em conjunto, esses dados evidenciam a relação entre carga alostática elevada, 

percepção de estresse e sinais da síndrome de burnout, reforçando a hipótese de que à alta 

prevalência de carga alostática elevada, observada no presente estudo, está relacionada as 

alterações psicoemocionais observadas e as características e especificidades do processo de 

trabalho desses profissionais.   

Estudos de revisão mostram que a carga alostática é maior em indivíduos mais velhos 

e com nível socioeconômico baixo
3,431

. Assim, é possível que diferenças nas caraterísticas das 

amostras estudadas pudessem explicar as diferentes prevalências de carga alostática elevada 

observadas.  

No entanto, no presente estudo a maioria dos profissionais eram adultos jovens, com média de 

idade de 39,6 anos, possuíam renda familiar média elevada (R$9.045,00) em relação à 

população brasileira e, com exceção do tempo formação profissional e o auto-relato de 

varizes, não houve diferença entre os profissionais com carga alostática baixa e elevada em 

relação às variáveis sóciodemográficas, características profissionais e antecedentes pessoais 

auto-referidos. 

Portanto, torna-se razoável assumir que a alta prevalência de sobrecarga do sistema  

alostático observada nos profissionais aqui estudados, está associada a exposição prolongada 

e repetitiva a estressores cotidianos, que compõem o processo de trabalho dos mesmos. 

Esse pressuposto se confirmou na análise bivariada, pois se observou que a maioria 

das variáveis que apresentaram diferença estatisticamente significativa entre os profissionais 

com carga alostática baixa e elevada, estavam relacionadas a aspectos psicoemocionais e ao 

trabalho. 

Em relação à síndrome de burnout observou-se que a subescala exaustão emocional 

apresentou maior taxa de alto nível entre os profissionais com carga alostática elevada (63,4% 

vs 43,3%), assim como maior média no escore total [30,1 (DP=7,7) vs 26,6 (DP=7,5) pontos]. 

Os profissionais com carga alostática elevada também apresentaram maior prevalência de alto 

nível e maior média no escore total, na subescala despersonalização, assim como maior 

prevalência de burnout (49,3% vs 24,7%). Esse achado era esperado, na medida em que 

alguns estudos também encontraram associação entre os fenômenos e que existe referência de 

que a despersonalização seria a dimensão do estresse relacionado ao burnout. 

A despersonalização, no contexto da síndrome de burnout, pode ser traduzida como o 

desenvolvimento, por parte do profissional, de atitudes negativas e insensíveis em relação às 

pessoas com as quais trabalha, tratando-as como objetos
180

.  
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Tais atitudes estariam relacionadas à exposição crônica e repetitiva aos estressores no 

ambiente de trabalho, condição necessária para alteração do equilíbrio alostático e 

desenvolvimento de sobrecarga.  

Em relação às variáveis profissionais e relacionadas ao trabalho, os profissionais com 

carga alostática elevada apresentaram maior média de tempo de formado, sofreram menos 

acidentes durante o trabalho hospitalar e tiveram a concentração diminuída com menor 

frequência. 

O maior tempo de formado, provavelmente está relacionado a maior tempo de prática 

profissional, o que pode significar maior tempo de exposição a estressores e estar relacionado 

à sobrecarga alostática.  

Por outro lado, o fato dos profissionais com sobrecarga terem relatado menor quantidade de 

acidentes, pode estar relacionado a maior tempo de formação profissional que pode ter 

permitido o desenvolvimento de habilidades e comportamentos que diminuem a probabilidade 

de acidentes.  

Ainda, pode estar relacionado a menor frequência de concentração diminuída entre 

esses profissionais. Por outro lado, a menor frequência de concentração diminuída pode estar 

relacionada ao aprendizado relacionado à exposição frequente a estressores repetitivos, 

característica da sobrecarga alostática. No entanto, esse aprendizado não necessariamente 

significa estratégias de enfrentamento positivas. Corroborando com essa afirmação, a 

frequência de concentração diminuída durante o plantão “frequentemente/algumas vezes” se 

manteve como fator associado a carga alostática, aumentando em 56% a chance de carga 

alostática. Possivelmente, esse resultado pode estar relacionado ao fato dos profissionais com 

concentração diminuída estarem expostos situações de estresse com maior frequência, estando 

sujeitos ao estresse crônico. 

Em relação aos antecedentes pessoais e condições de saúde observou-se que os 

profissionais em sobrecarga apresentavam maior prevalência de varizes. Esse achado pode 

estar relacionado ao maior tempo de formação profissional e maior exposição desses 

profissionais a rotinas exaustivas e carga horária elevada de trabalho na posição ortostática.     

Nas variáveis antropométricas, observou-se maior prevalência de 

sobrepeso/obesidade, circunferência da cintura aumentada/aumentada substancialmente, razão 

cintura-quadril aumentada, circunferência do pescoço alterada, gordura visceral alta/muito 

alta e idade corporal acima da idade real, entre os profissionais com carga alostática elevada. 

Para todas essas variáveis, essas diferenças também foram observadas em relação às médias, 

quando elas foram analisadas de forma contínua.  
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Essas variáveis têm forte correlação entre si, assim o comportamento de qualquer uma 

delas, pode influenciar o comportamento das demais e podem refletir as consequências da 

sobrecarga alostática que esses profissionais estão sujeitos.  

Na dinâmica do processo de trabalho dos profissionais de enfermagem, muitas vezes 

as refeições são feitas de forma rápida, em horários irregulares e sem a qualidade necessária. 

Essa problemática se torna ainda maior nos profissionais que trabalham a noite ou em turnos, 

já que não poucas vezes esses profissionais substituem as refeições por lanches ou pizzas ou 

consomem alimentos hipercalóricos. Adicionalmente a esse comportamento verifica-se os 

lanches e “beliscos” durante a madrugada. Toda essa conjuntura contribui para a elevada 

prevalência de sobrepeso/obesidade nesse grupo de profissionais.  

Se considerarmos que a maioria desses profissionais são em sua maioria sedentários, a chance 

de apresentar esse perfil de marcadores antropométricos alterados se potencializa. 

Destaca-se que outras variáveis como distúrbios metabólicos ou endócrinos como 

diabetes, patologias da tireoide e alterações hormonais podem ter contribuído para o perfil 

encontrado. Ainda, é importante destacar que esses dados refletem, pelo menos em parte, a 

alta prevalência de alteração desses marcadores na população geral. 

No contexto dos marcadores antropométricos, é importante destacar que a alteração de 

muitos deles está relacionada ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis 

como diversos tipos de cânceres, diabetes, dislipidemias, resistência à insulina, síndrome 

metabólica e hipertensão arterial aumentando portanto, o risco para doenças cardiovasculares. 

O estresse crônico é um importante fator de risco para doenças cardiometabólicas, 

como a hiperglicemia, resistência à insulina, dislipidemias e até mesmo o diabetes
7
. Em 

situações de estresse crônico as glândulas suprarrenais liberam corticoides que estimulam a 

gliconeogênese e diminuem a utilização da glicose celular, levando a hiperglicemia. Portanto, 

a maior concentração plasmática de glicose observada ente os profissionais com carga 

alostática elevada, pode ser explicada, pelo menos em parte, pelo estresse crônico vivenciado 

por esses profissionais. 

Ainda, o excesso de corticoides no sangue provoca leucocitose, além de elevar o 

número de plaquetas, favorecendo a formação de coágulos, embolias e trombos, assim como 

produzir hipertensão arterial por estimular a liberação de substâncias vasoativas
4,7

.  

Em síntese, observa-se que os níveis elevados de glicose plasmática, como 

consequência do estresse crônico desencadeiam outros mecanismos que potencializam o risco 

de desenvolvimento de morbidades. 
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Embora o mecanismo fisiopatológico relacionado não esteja elucidado em situações de 

estresse, o aumento do colesterol total se daria pelo aumento do LDL-colesterol e diminuição 

do HDL-colesterol. 

Alguns estudos correlacionaram estresse emocional com o aumento do colesterol. . 

Estudos experimentais em modelos animais com ratos identificou que aqueles submetidos a 

situações de estresse a partir de choques elétricos, apresentavam níveis de colesterol 

significativamente mais altos do que o grupo que não recebia choques
432

. Entre executivos, 

observou-se que os períodos de maior estresse, nas empresas onde trabalham, estava 

associado à maiores níveis de colesterol, em comparação com os períodos mais calmos, sem 

mudanças significativas na alimentação e atividade física
433

. Estudantes de medicina também 

apresentaram maiores níveis de colesterol durante o período de provas, comparados aos 

períodos de aulas normais
434

. 

Os profissionais com sobrecarga do sistema alostático também possuem maior risco de 

desenvolver hipertensão arterial como um efeito terciário da carga alostática, na medida em 

que a exposição prolongada ou recorrente a eventos estressores leva a ativação do o eixo 

hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), com a liberação de cortisol, que altera os níveis 

pressóricos
435

.   

Na análise bivariada, a prevalência de carga alostática elevada foi maior (43,3% vs 

23,7%) entre os profissionais hipertensos pela medida casual e, esse achado era esperado, ao 

passo que os níveis pressóricos da medida casual compõem o índice de Carga Alostática 

(ICA) e podem ser consequência desse desfecho.  No entanto, considerando que o ponto de 

corte para carga alostática elevada foi maior ou igual a 4 e que os níveis pressóricos podem 

contribuir apenas com 2 pontos, esse achado evidencia que, além da pressão arterial, os 

profissionais hipertensos tinham outros parâmetros considerados na construção do índice, 

alterados, que além dos hábitos e estilos de vida e a presença de comorbidades, podem ser 

consequências das elevações do ICA. 

Também observou-se maiores médias pressóricas entre os profissionais com carga 

alostática elevada para a pressão arterial sistólica do período de 24 horas e pressão arterial 

sistólica do período de vígilia, além da maior prevalência de hipertensão do avental branco. 

O Índice de Carga Alostática consiste em uma estratégia para avaliação do 

funcionamento do organismo, em relação à adaptação as fontes de estresse (alostase). Quando 

o indivíduo é exposto repetidamente a situações de estresse e rompe-se o equilíbrio alostático, 

ele pode desenvolver carga alostática elevada ou sobrecarga alostática estando exposto a 

maior chance de adoecimento. 
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Assim, os dados do presente estudo corroboram a relação entre variáveis relacionadas 

ao estresse crônico e o risco cardiovascular, bem como outras morbidades como diabetes, 

doenças ateroscleróticas e infecções
435

.  

5.13. MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL E AS 

RELAÇÕES COM O RISCO CARDIOVASCULAR, CARGA ALOSTÁTICA E 

PRESSÃO ARTERIAL 

Os dados fornecidos pela MAPA mostraram que as prevalências de níveis pressóricos 

alterados variaram entre de 26,0%, na vigília e 40,4% no período de sono. Na MAPA do 

período de 24 horas, a taxa de níveis pressóricos alterados foi de 30,0%.  

Esse dado chamou atenção, pois os valores observados para todos os períodos estavam 

acima da prevalência identificada (13,0%) pelos valores da medida casual, quando em 

indivíduos saudáveis espera-se que as taxas observadas pela medida casual, sejam maiores 

que as taxas observadas pela MAPA ou MRPA. Principalmente, ao considerar que a MAPA 

reduz o efeito do avental branco e minimiza a influência do observador e do ambiente na 

medida da pressão arterial. 

Entre profissionais do atendimento pré-hospitalar (enfermeiros, médicos e auxiliares 

de enfermagem), os valores de níveis pressóricos alterados na MAPA, realizada durante o 

plantão, foram similares aos observados no presente estudo, para o período de 24 horas 

(29,3%) e para o período de vigília (26,6%). No entanto, a taxa de hipertensão noturna foi 

maior (63,0% vs 40,4%) entre os profissionais do atendimento pré-hospitalar
110,356

. As 

possíveis explicações para os achados do presente estudo estão relacionadas à ocorrência de 

hipertensão mascarada e descenso ausente ou atenuado, além de refletir manifestações 

cardiovasculares relacionadas às alterações fisiopatológicas desencadeadas pela exposição ou 

condição de estresse crônico. 

Na amostra estudada, aproximadamente 20,0% dos profissionais apresentaram 

hipertensão mascarada, prevalência 15 vezes maior que a encontrada (1,3%) entre 

profissionais do atendimento pré-hospitalar. Mas, em relação ao descenso atenuado, os 

achados do presente estudo foram menores do que os observados no pré-hospitalar para a 

pressão sistólica (41,7% vs 58,4%) e diastólica (22,9% vs 33,1%)
110

. As prevalências de 

descenso noturno diminuído, observadas entre indivíduos diabéticos normotensos foram 

maiores do que as observadas no presente estudo, tanto no componente sistólico (81,0% vs 

41,7%), quanto no diastólico (27,0% vs 22,9)
329

.  
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Entre indivíduos hipertensos, a prevalência de descenso diminuído para a pressão 

sistólica também foi maior (67,5%)
330

 do que a observada nos profissionais de enfermagem 

que compuseram amostra deste estudo. 

Apesar da prevalência de ausência de descenso ou descenso atenuado observada neste 

estudo ser menor do que a observada em estudos prévios, considera-se a prevalência de 

descenso, principalmente sistólico elevada, já que a maioria dos profissionais estudados não 

possuíam comorbidades prévias e podem ser considerados saudáveis.   

Entre hipertensos, a ausência de descenso se associou, de maneira independente, a 

ocorrência de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico
330

 e a sua não 

ocorrência, bem como a intensidade em que ocorre estão relacionadas a disfunção 

autonômica, sensibilidade barorreflexa alterada, apneia do sono, suplementação de sódio 

inadequada, sobrecarga de volume noturna, aumento de mortalidade, desenvolvimento de 

lesões em órgãos-alvo como hipertrofia ventricular esquerda, aumento da excreção urinária de 

albumina e redução da função diastólica miocárdica,
 
elevada labilidade da repolarização 

miocárdica, aumento da prevalência de retinopatia diabética e, diminuição da tolerância a 

glicose
331

. Estudo com 33.829 pacientes hipertensos mostrou que os indivíduos com descenso 

atenuado/diminuído, em sua maioria eram obesos, diabéticos, com doença cardiovascular ou 

renal evidentes e classificados com moderado/alto risco cardiovascular
436

. Neste sentido, é 

importante destacar que a maioria dos profissionais de saúde estudados também apresentavam 

sobrepeso/obesidade (69,7%), circunferência da cintura alterada (70,1%), percentual de 

gordura corporal alto/muito alto (81,0%) e 28,2% risco cardiovascular intermediário/alto. 

Além das variáveis antropométricas, a má qualidade do sono, referida pela maioria dos 

profissionais (78,8%) pode explicar as altas taxas de descenso diminuído ou ausente. 

Estudo realizado entre hipertensos jovens mostrou que a pior qualidade do sono foi 

associada, além de ser preditor para ausência de descenso noturno
437

. Indivíduos hipertensos e 

diabéticos com má qualidade de sono, também apresentaram maiores níveis pressóricos
438

. 

Além da qualidade do sono, a elevada carga horária de trabalho semanal [51,9 

(DP=15,0) horas], pode ter influenciado a ocorrência de descenso diminuído entre os 

profissionais estudados. Em trabalhadores com carga horária de trabalho maior que 55 

horas/semanais, observou-se maiores riscos para o desenvolvimento de distúrbios crônicos de 

sono tais como período de sono reduzido e dificuldades para dormir
439

.  
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Considera-se que a sobrecarga de horas trabalhadas pode resultar em uma alteração no 

ritmo circadiano e, consequentemente, um desequilíbrio na homeostase do ciclo vigília-sono, 

que agiria em vários sistemas fisiológicos, alterando a regulação da pressão arterial e 

contribuindo para a ausência ou diminuição do descenso.  

O descenso está intimamente relacionado com os níveis pressóricos noturnos, na 

medida em que a sua ocorrência e intensidade depende da queda esperada da pressão arterial, 

durante o período de sono. Neste contexto, destaca-se a alta prevalência de hipertensão 

noturna observada (40,4%) entre os profissionais.  

A hipertensão noturna isoladamente configura fator de risco cardiovascular e, quando 

em concomitância com descenso noturno diminuído, está associada a pior perfil de risco 

cardiovascular
440

 e a hipertrofia ventricular esquerda
441

.  

Neste sentido, é importante destacar que a maioria dos profissionais de saúde aqui 

estudada também apresentava sobrepeso/obesidade (65,6%) e (70,2%) circunferência 

abdominal aumentada. A proporção de profissionais que tinha como escala fixa, o plantão 

noturno ou que trabalhava em turnos, também pode ter influenciado os resultados observados 

em relação à hipertensão noturna e o descenso, já que esses regimes de trabalho 

(turnos/noturno) estão associados à deficiência de sono, com perda da qualidade, duração e/ou 

suficiência percebida, além de notar-se a correlação com doença cardíaca coronariana
442

. 

Reafirmando a importância da hipertensão noturna como preditor de lesões de órgãos 

alvo e morbimortalidade, metanálise recente envolvendo coortes do Brasil, Europa e Japão 

mostrou que, considerando a medida de consultório, e parâmetros fornecidos pela MAPA, a 

hipertensão noturna foi o único preditor para eventos cardiovasculares, como o infarto agudo 

do miocárdio ou acidente vascular encefálico
332

. Assim, a hipertensão noturna observada, 

evidencia que mais de 40,0% dos profissionais estudados está expostos a maior risco 

cardiovascular, relacionado a essa variável.  

Ainda, com o intuito de verificar a influência dos níveis pressóricos fornecidos pela 

MAPA, sobre o Índice de Carga Alostática, substituiu-se os dados da medida casual, na 

construção do índice, pelos dados da MAPA de vígília, constatando que, utilizando esse 

parâmetro, a prevalência de sobrecarga alostática passa de 58,0% para 74,4%. 

Inicialmente pode-se supor que o aumento da prevalência de carga alostática elevada, 

quando da utilização da MAPA de vigília, deva-se ao fato dos pontos de corte da MAPA 

serem menores que a medida casual.  
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No entanto, se considerarmos que a pressão arterial contribuiu com apenas dois 

indicadores dos dez utilizados, para a construção do índice, esses dados evidenciam, além da 

carga da pressão arterial na composição do ICA, que esses profissionais possuem diversos 

fatores de risco relacionados ao estresse crônico alterados, além da pressão arterial. Portanto, 

é razoável assumir que as altas prevalências de níveis pressóricos alterados pela MAPA estão 

relacionadas ao estresse crônico, que a maioria desses profissionais estão expostos. 

Na avaliação dos fatores associados aos níveis pressóricos alterados na medida casual, 

MAPA de 24 horas, MAPA de vigília e MAPA de sono, observou-se que o tempo de 

formação profissional permaneceu no modelo multivariado da MAPA do período de vigília, 

evidenciando maior chance de níveis pressóricos aumentados, entre os profissionais que 

tinham entre 10 e 24 anos de formado, em relação aos que tinham de 5 a 9 anos. Esse achado 

era esperado na medida em que o tempo de formação profissional acompanhada a idade, 

sendo esperado aumento do risco de hipertensão, com o avançar da mesma. Essa inferência 

foi confirmada nos modelos multivariados da medida casual, da MAPA de 24 horas e da 

MAPA do período de sono, nos quais, o aumento da idade se configurou como fator preditor 

para níveis pressóricos alterados.  

A idade corporal se associou a hipertensão arterial casual e níveis pressóricos alterados 

na MAPA de 24 horas e na MAPA de vigília. No modelo da medida casual e da MAPA de 

vigília, o aumento de uma unidade na idade corporal aumentou a chance para níveis 

pressóricos alterados, e na MAPA de 24 horas, aqueles que apresentavam idade corporal 

menor ou igual a idade real apresentaram 0,46 menos chance de níveis pressóricos alterados, 

em relação aqueles com idade corporal acima da idade biológica real. A idade corporal é uma 

variável calculada pela balança de bioimpedância, com base no sexo, idade, peso, altura e 

postura do indivíduo, sendo observado que a maioria dos profissionais (73,2%) apresentavam 

a idade corporal acima da idade real. 

Considerando que a maioria dos profissionais (69,7%) apresentava excesso de peso, 

circunferência da cintura alterada (70,1%), gordura corporal alta/muito alta (81,0%) e 

percentual de músculo esquelético baixo (50,2%) e, que esses parâmetros são considerados no 

cálculo da idade corporal, esse dado não surpreendeu, refletindo as altas prevalências de 

variáveis antropométricas alteradas, entre os profissionais de saúde pesquisados. 

A hipertensão auto-referida diminui as chances de níveis pressóricos alterados na 

MAPA de 24 horas e na MAPA do período de vigília.  
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Esse dado evidencia que os profissionais estavam com níveis pressóricos controlados, 

eram aderentes ao tratamento e a terapêutica em uso era adequada. Nesse mesmo sentido, o 

hábito de medir a pressão arterial regularmente diminuiu em 0,68 vezes a chance de 

hipertensão arterial, enquanto fazer tratamento de saúde, que não esteja relacionado à 

diabetes, hipertensão e dislipidemia, aumentou em 48% a chance de hipertensão. Medir a 

pressão arterial regularmente pode ser entendido como maior envolvimento e 

comprometimento com o tratamento anti-hipertensivo, que refletiria em melhor adesão e 

consequentemente menor chance de níveis pressóricos alterados.  

Por outro lado, fazer tratamento de saúde, pode estar relacionado à comorbidades que ocorrem 

em concomitância com a hipertensão arterial, as quais podem influenciar a alteração dos 

níveis pressóricos ou dificultar a adesão ao tratamento devido à polifarmácia e a ocorrência de 

efeitos colaterais, por exemplo. 

Os plantonistas apresentaram maior chance de níveis pressóricos alterados na MAPA 

do período de sono, quando comparados, aos diaristas, sendo que essa chance foi maior nos 

plantonistas do período noturno, do que naqueles do período diurno. Esse achado pode estar 

relacionado à elevada prevalência de “maus dormidores” (78,0%) observada no presente 

estudo, bem como a elevada prevalência de profissionais que trabalhavam em turnos. Essas 

variáveis isoladamente já estão associadas a maior risco cardiovascular, assim como a 

hipertensão noturna. Portanto, pode-se afirmar que nesses profissionais, o risco cardiovascular 

está potencializado, já que ocorre uma aglutinação de fatores de risco relacionados a 

prognóstico cardiovascular desfavorável. 

O uso de antidepressivos aumentou em 43% a chance de hipertensão noturna e esse 

achado também pode estar relacionado à alta prevalência de indivíduos com qualidade do 

sono ruim. Por outro lado, a presença de transtornos de ansiedade e depressão está relacionada 

à pior qualidade do sono, que influencia a alteração dos níveis pressóricos
201

. Salienta-se, que 

apesar de não ter sido realizada a avaliação de sintomas depressivos e de ansiedade, no 

presente estudo, a maioria dos profissionais apresentou transtornos mentais comuns, que 

também influencia a qualidade do sono e, consequentemente os níveis pressóricos.   

 Os profissionais com sobrepeso/obesidade tinham 2,45 vezes mais chances de níveis 

pressóricos alterados, na MAPA do período de sono e naqueles com síndrome metabólica, 

esse aumento foi de 64,0%.  
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O Índice de Massa Corporal (IMC) e a síndrome metabólica estão relacionados a 

distribuição da gordura corporal, sendo que ter síndrome metabólica ou sobrepeso/obsesidade, 

está relacionada a maior risco para doenças crônicas, não transmissíveis, destacando-se as 

doenças cardiovasculares e o diabetes
7
. Portanto, alterações dos níveis pressóricos 

relacionados a esses desfechos evidenciam maior risco cardiovascular e acredita-se que 

quando essa alteração pressórica ocorre no período noturno, quando ela deve fisiologicamente 

diminuir, esse risco esteja potencializado. 

A presença de hipertensão arterial identificada aumentou em 53% a chance de níveis 

pressóricos alterados na MAPA do período de sono e esse achado pode refletir um controle 

pressórico inadequado, assim como pode estar relacionado aos indivíduos que apresentaram 

níveis pressóricos alterados na medida casual, mas não tinham diagnóstico médico de 

hipertensão e, portanto, não faziam tratamento. Ainda pode refletir os indivíduos sabidamente 

hipertensos que não faziam uso de anti-hipertensivos ou que não aderiam ao tratamento 

adequadamente ou que estão sujeitos a terapêuticas ineficazes para o controle da pressão 

arterial. Todos os indivíduos em uma dessas situações, que foram consideradas na avaliação 

da hipertensão arterial identificada, podendo apresentar níveis pressóricos alterados na 

MAPA. Salienta-se, que sendo esta alteração na MAPA do período de sono, o risco 

cardiovascular relacionado será maior e potencializado.    

5.14. RISCO CARDIOVASCULAR E AS RELAÇÕES COM A PRESSÃO 

ARTERIAL 

Atualmente, além da avaliação de fatores de risco isoladamente, é desejável que se 

análise o risco cardiovascular global do indivíduo. No presente estudo, a partir da 

estratificação de risco por meio do Escore de Risco Global (ERG), observou-se que 28,2% 

dos profissionais apresentava risco cardiovascular intermediário/alto (>20,0% para os homens 

e >10,0% para as mulheres), em 10 anos. Ainda, entre os indivíduos com 45 ou mais anos e 

que apresentaram risco cardiovascular baixo ou intermediário pelo ERG, 26,9% apresentaram 

alto risco para desenvolver eventos cardiovasculares ateroscleróticos, ao longo do tempo de 

vida.  
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Entre os profissionais de saúde que atuavam no atendimento pré-hospitalar a prevalência de 

risco cardiovascular médio/alto, pelo Escore de Risco de Framingham foi de 11,6%
1
 e entre 

motoristas de transporte coletivo urbano, a prevalência de risco médio/alto foi de 14,9%
443

. 

Portanto a prevalência de risco cardiovascular intermediário/alto observada entre os 

profissionais aqui estudados, foi maior, do que a relatada por estudos prévios.  

No entanto, é importante salientar que o escore de riso de Framingham não considera 

os fatores agravantes na estratificação e esse fator pode ter influenciado a baixa prevalência 

observada. 

Na análise multivariada, as variáveis associadas a maior chance de risco 

cardiovascular intermediário/alto foram fibrinogênio elevado, maior número de filhos, maior 

idade corporal e concordar em parte que a falta de informações sobre as tarefas no trabalho 

incomoda. 

O achado relacionado ao fibrinogênio, corrobora com estudo que tem associado o seu 

nível plasmático a alterações na coagulação e maior risco de trombos, com consequente 

aumento do risco cardiovascular. No presente estudo, o maior número de filhos estava 

associado a maior idade e o aumento da idade aumenta o risco cardiovascular, sendo inclusive 

uma das variáveis consideradas na estratificação de risco. Em relação à idade corporal esse 

achado não surpreendeu, na medida em que ela é calculada a partir de variáveis como sexo, 

idade, percentual de gordura corporal, visceral e músculo esquelético, que foram variáveis 

com altas prevalências de alteração. No entanto, esse achado é interessante, pois a idade 

corporal foi mais sensível do que marcadores tradicionais como IMC, circunferência da 

cintura, razão cintura-quadril, circunferência do pescoço e síndrome metabólica, para predizer 

o risco cardiovascular aumentado. Já em relação ao aumento do risco relacionado ao 

concordar que “a falta de informações sobre as tarefas no trabalho incomoda”, pode estar 

relacionado ao estresse associado a essa condição e as alterações fisiológicas decorrentes, que 

expõem o indivíduo a maior risco cardiovascular. Essa afirmação parecer fazer sentido ao 

considerar que é um item da Escala de Estresse no Trabalho e que a maioria dos profissionais 

que compuseram a amostra estudada apresentaram estresse crônico. 

As variáveis hipertensão referida, maior formação concluída e concordar em parte que 

o tipo de controle existente no local de trabalho irrita, foram fatores de proteção contra risco 

cardiovascular intermediário/alto. 
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O fato do indivíduo saber ser hipertenso pode implicar em adesão ao tratamento e 

intervenções não farmacológicas para o controle da pressão arterial, tais como atividade 

física, cessação do tabaco e consumo alimentar mais saudável. Esses comportamentos são 

reconhecidos como protetores contra doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas não 

transmissíveis, sendo amplamente difundidos na população geral.  

Esse contexto justificaria a menor chance de risco cardiovascular aumentado entre 

aqueles que têm o conhecimento do diagnóstico de hipertensão.  

Os profissionais com residência, especialização ou mestrado, apresentaram menor 

chance de risco cardiovascular intermediário/alto, em relação àqueles que tinham apenas o 

nível técnico. Esse achado corrobora o fato de que os profissionais com menor escolaridade 

estão mais sujeitos a desfechos desfavoráveis, em relação à saúde.  

Entretanto, se considerarmos que se trata de profissionais da área da saúde e que atuam em 

uma instituição, aonde frequentemente existem atividades de atualização e que abordam os 

fatores de risco associados as doenças crônicas, essa explicação parece pouco tangível. 

Portanto é razoável atribuir essa observação as variáveis e aos estressores relacionados ao 

trabalho desses profissionais.  Em relação ao controle existente no local de trabalho, talvez 

concordar que essa realidade incomoda seja uma estratégia de enfrentamento positiva do 

estresse relacionado ao trabalho e que protegeria esses profissionais das alterações 

neuroendócrinas relacionadas e, portanto, de desfechos cardiovasculares. 

5.15. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

As limitações do estudo estão relacionadas ao seu desenho transversal, que não 

permite estabelecer relações de causa e efeito, a não utilização de todas as variáveis possíveis 

para estratificação de risco cardiovascular e carga alostática. Ainda, não foi detalhado o 

histórico familiar de parentes de primeiro grau para doença arterial coronariana prematura (< 

55 anos para homens < 65 anos para mulheres), não foi avaliada a ocorrência de  micro ou 

macroalbuminúria, hipertrofia ventricular esquerda e evidência de doença aterosclerótica 

subclínica (estenose/espessamento de carótida, escore de cálcio coronário e índice tornozelo 

braquial).  
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No entanto, acredita-se que o impacto da ausência dessa variável na estratificação de risco foi 

mínimo, já que quando positiva, ela reclassifica indivíduos com risco intermediário, para alto 

risco e, no presente estudo estes profissionais foram analisados em conjunto.  Em relação a 

carga alostática, há evidências de alterações do eixo HPA, segundo o ciclo menstrual e essa 

variável não foi controlada, no presente estudo.  

5.16. INOVAÇÕES OU POTENCIALIDADES DO ESTUDO 

Trata-se do primeiro estudo em âmbito nacional e internacional que avaliou as 

variáveis associadas à carga alostática em profissionais de enfermagem que atuam na 

assistência a pacientes com câncer; até o momento são escassos os estudos que realizaram 

estratificação de risco cardiovascular em grupos profissionais; a amostragem realizada foi 

aleatória, o que permite afirmar que as chances de víés de seleção foram reduzidas e, a 

validade interna do estudo aumentada. Ainda, a realização da calibração dos instrumentos 

utilizados no decorrer da coleta diminuiu o víes de informação.  

A utilização da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) e de uma 

medida objetiva para avaliar o indicativo de estresse crônico, permitiu a obtenção de um 

diagnóstico preciso dos fatores de risco e situação de saúde dos trabalhadores estudados.  
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6. CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo realizado com 231 profissionais de enfermagem de 

um Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) da cidade do Rio de Janeiro 

demostraram que em relação as características sociodemográficas e profissionais 82,7% era 

do sexo feminino, a maior parte (42,9%) tinha entre 30 e 39 anos, 54,5% não brancos, 54,1% 

casados e 70,6% com companheiro(a), a maior parte (35,5%) não tinha filhos, a renda familiar 

da maior parte estava entre 7.880,01 e 15.760,00 reais e 79,2% tinha casa própria. A amostra 

foi constituída em sua maioria por técnicos/auxiliares de enfermagem (63,6%), que atuavam 

na área cirúrgica (36,4%) ou clínica (30,3%), a maioria (50,6%) tinha 15 ou mais anos de 

formação profissional, 80,1% era estatutário, 97,4% atuava na área assistencial, 52,0% tinha 

como maior formação especialização ou residência ou mestrado e 43,7% tinha dois ou mais 

empregos. Os profissionais trabalhavam em média 51,9 horas por semana, 92,2% era 

plantonista, sendo 39,8% plantonista noturno e 59,7% trabalhava em turnos. A maioria sofreu 

acidente (50,6%) e agressão física ou verbal (61,5%) durante o trabalho hospitalar, 38,1% 

frequentemente trabalha cansado(a), 56,3% frequentemente termina o plantão 

psicologicamente cansado, 62,4% frequentemente ou algumas vezes tem a concentração 

diminuída durante o plantão e 87,0% das ocorrências que causavam apreensão ou nervosismo 

estava relacionadas a assistência, destacando-se a parada cardiorrespiratória. 

Em relação aos antecedentes pessoais, 81,0% referiu dor lombar, 77,1% dor em 

membros inferiores, 63,6% varizes, 48,9% problemas gástricos, 36,4% dor em membros 

superiores, 31,2% infecção urinária, 28,1% dislipidemias, 25,5% hipertensão arterial, 20,8% 

problemas ou alterações renais, 7,8% angina pectoris, 6,5% diabetes mellitus, 0,9% infarto 

agudo do miocárdio e 0,4% acidente vascular encefálico. 

Entre os profissionais (25,5%), que referiram hipertensão arterial, 27,1% não faziam 

uso de anti-hipertensivo. A maioria dos profissionais (63,2%) não verificavam a pressão 

arterial regularmente e, entre aqueles que verificavam, o intervalo era semanal (38,8%) ou 

mensal (25,9%), em casa (49,4%) ou posto de saúde ambulatório (44,8%).  
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Entre os 6,5% que referiu diabetes mellitus, 26,7% não fazia uso de medicamentos, 

72,3% dos profissionais não verificava a glicemia regularmente e, entre aqueles que 

verificava, a frequência era anual (28,1%) ou mensal (26,6%) ou semestral (21,9%), em 

serviço particular (47,7%) ou posto de saúde ambulatório (44,6%). Entre os 28,1% que referiu 

dislipidemia, 78,5% não fazia tratamento medicamentoso e, entre os profissionais, 48,1% não 

verificava o perfil lipídico regularmente e, entre aqueles que verificavam, na maioria dos 

casos, a frequência era anual (67,5%) e em serviço particular (81,1%). 

Em relação as condições de saúde, 39,0% fazia tratamento de saúde, não relacionado a 

hipertensão, diabetes ou dislipidemias, 36,8% fazia uso de algum medicamento não 

relacionado a essas comorbidades, 5,2% fez ou fazia uso de medicamentos para inibir o sono 

e 19,5% fez ou fazia uso de medicamentos para depressão. 

No que se refere aos antecedentes familiares para doenças cardiovasculares, verificou-

se que 88,7% possuía antecedentes para hipertensão arterial, 68,4% para diabetes mellitus, 

67,5% para dislipidemias, 48,5% para acidente vascular encefálico, 42,9% para infarto agudo 

do miocárdio e 32,0% para angina pectoris.  

Quanto aos hábitos e estilos de vida observou-se que 6,1% fumavam, 10,1% 

apresentava indicativos de problemas relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas, 65,4% 

não praticava atividade física, 44,6% se considerava estressado(a) e 69,7% tinha atividade de 

lazer, 68,4% não consumia frutas, 54,1% não consumiam feijão e 55,4% não consumiam 

legume ou verdura na frequência recomendada, 22,5% consumia carne vermelha com gordura 

e 19,0% consumia frango com pele, entre aqueles que consumiam leite, 49,2% consumia leite 

integral, 50,7% consumia doces pelo menos três vezes por semana e 58,4% substituía a 

comida do almoço ou do jantar por lanches em pelo menos um dia da semana. 

Em relação as variáveis antropométricas e de composição corporal, 69,7% apresentou 

sobrepeso/obesidade, 70,1% circunferência da cintura aumentada, 43,7% razão cintura-

quadril aumentada, 15,2% circunferência do pescoço aumentada, 81,0% gordura corporal 

alta/muito alta, 16,5% gordura visceral alta/muito alta, 50,2% percentual de músculo 

esquelético baixo e 73,2% idade corporal acima da idade biológica real. 

Quanto aos dados laboratoriais, a partir da glicemia de jejum, observou-se que 13,9% 

apresentou tolerância a glicose diminuída e 2,2% diabetes mellitus, enquanto a partir da 

hemoglobina glicada 23,4% apresentou auto risco para diabetes e 2,2% diabetes mellitus.  
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A maioria dos profissionais (80,1%) apresentou proteína c reativa ≥0,2mg/dL, 18,2% 

triglicérides >200 mg/dL, 5,6% colesterol total ≥240 mg/dL, 10,8% LDL-colesterol ≥160 

mg/dL, 11,3% HDL-colesterol <40 mg/dL, 9,1% fibrinogênio >400 mg/dL, cortisol 

plasmático elevado 49,4% e cortisol plasmático diminuído 2,2% e 0,4% creatinina >1,3 

mg/dL. 

No que se refere as variáveis biopsicoemocionais, observou-se que 39,0% apresentou 

burnout e, a maioria apresentou auto nível de exaustão emocional (55,0%), despersonalização 

(64,1%) e incompetência profissional (73,2%). 

A maioria dos profissionais apresentou transtornos mentais comuns (57,6%), estresse 

moderado/alto (66,6%) e 78,8% apresentou qualidade do sono ruim. 

A prevalência de síndrome metabólica foi de 36,8%, segundo os critérios da 

International Diabetes Federation (IDF) e 25,1% segundo os critérios do National 

Cholesterol Education Program (NCEP III), que são adotados pela I Diretriz Brasileira de 

Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica.  

A maioria dos profissionais (58,0%) apresentou carga alostática elevada e os 

marcadores alterados nas seguintes proporções: pressão arterial sistólica (29,0%), pressão 

arterial diastólica (36,4%), razão cintura/quadril (13,0%), proteína c reativa ultrassensível 

(61,5%), fibrinogênio (29,9%), colesterol total (84,4%), HDL-colesterol (9,5%), triglicerídeos 

(37,2%), hemoglobina glicada (15,6%), creatinina (5,2%) e cortisol plasmático (64,5%); 

A prevalência de hipertensão arterial identificada foi de 35,1% e as prevalências de 

níveis pressóricos alterados na Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial foi de 30,0% 

nas 24 horas, 26,0% no período de vígilia e 40,4% durante o período de sono.  

Entre os pesquisados, 8,2% apresentou hipertensão do avental branco, 19,8% 

hipertensão mascarada, 52,5% descenso sistólico e 30,5% descenso diastólico atenuado ou 

ausente, 10,3% apresentou efeito do avental branco sistólico e 15,7% apresentou efeito do 

avental branco diastólico, significativo. No geral, 18,8% apresentou efeito do avental branco 

significativo.  

A estratificação de risco cardiovascular mostrou que 28,2% apresentaram médio/alto 

risco cardiovascular pelo Escore de Risco Global (ERG) e 3,0% alto risco cardiovascular pelo 

Risco pelo Tempo de Vida (RTV); 
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As variáveis associadas ao risco cardiovascular intermediário/alto foram (RP: razão de 

prevalência; IC95%: intervalo de confiança): maior número de filhos (1,19;1,02-1,40); ter 

residência, especialização ou mestrado (0,38;0,24-0,58); maior idade corporal (1,02;1,002-

1,030); fibrinogênio elevado (2,07;1,19-3,60); hipertensão arterial referida (0,34;0,23-0,53); e 

concordar em parte que “o controle existente no trabalho irrita” (0,51;0,32-0,82) e que “a falta 

de informações sobre as tarefas no trabalho incomoda” (1,76;1,09-2,87); 

As variáveis associadas independentemente a carga alostática elevada foram (RP: 

razão de prevalência; IC95%: intervalo de confiança): concentração diminuída durante o 

plantão raramente/nunca (1,36; 1,05-1,76); hipertensão do avental branco (1,82; 1,39-2,38); 

comer alimentos doces entre 1 e 4 dias por semana (1,48; 1,13-1,93) e entre 5 a 7 dias por 

semana (1,53; 1,16-2,02); e, pressão arterial sistólica média da MAPA do período de 24 horas 

(1,01; 1,003-1,021). 

As variáveis associadas independentemente a hipertensão arterial foram (RP: razão de 

prevalência; IC95%: intervalo de confiança): idade ≥50 anos (2,41;1,15-5,07); maior idade 

corporal (1,02;1,01-1,03); hábito de medir a pressão arterial regularmente (0,68;0,50-0,93); e 

fazer tratamento de saúde (1,48;1,09-2,01); 

As variáveis associadas independentemente níveis pressóricos alterados na MAPA de 

24 horas foram (RP: razão de prevalência; IC95%: intervalo de confiança): idade ≥50 anos 

(3,66;1,16-11,60); idade corporal igual ou abaixo da idade real (0,46;0,27-0,81); e hipertensão 

arterial referida (0,53;0,34-0,80); 

As variáveis associadas independentemente níveis pressóricos alterados na MAPA de 

vigília foram (RP: razão de prevalência; IC95%: intervalo de confiança): tempo de formação 

profissional entre 10 a 14 anos (2,95;1,06-8,20) e entre 15 a 24 anos (3,16;1,14-8,76); maior 

idade corporal (1,02;1,001-1,032); e hipertensão arterial referida (0,45;0,28-0,74); 

 As variáveis associadas independentemente níveis pressóricos alterados na MAPA do 

período de sono foram (RP: razão de prevalência; IC95%: intervalo de confiança):: sexo 

masculino (1,62;1,18-2,24); idade ≥ 50 anos (2,50;1,13-5,60); trabalhar como plantonista 

diurno (2,38;1,04-5,45) ou como plantonista noturno (2,47;1,07-5,70); uso anterior ou atual de 

antidepressivos (1,43;1,05-1,94); sobrepeso/obesidade (2,45;1,42-4,23); síndrome metabólica 

(1,64;1,21-2,22) e hipertensão arterial identificada (1,53;1,13-2,09).     
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Concluiu-se que a maioria dos profissionais apresentou carga alostática elevada e 

aproximadamente um terço risco cardiovascular intermediário/alto, sugerindo que o processo 

de trabalho possa estar relacionado a essa sobrecarga e elevada prevalência de fatores de 

risco. Variáveis relacionadas ao estresse se associaram ao risco cardiovascular e variáveis 

relacionadas ao riso cardiovascular se associaram a carga alostática. Hipertensão arterial 

referida foi fator protetor e idade corporal fator de risco para a maioria dos desfechos 

analisados. Os profissionais estudados estão expostos a fatores de risco modificáveis e 

vulneráveis ao desenvolvimento de doenças relacionadas ao estrese, entre as quais estão as 

doenças cardiovasculares.    
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8. APÊNDICES 

APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Risco Cardiovascular e Carga Alostática em Profissionais de Enfermagem que atuam em 

Oncologia: variáveis psicossociais e relacionadas ao trabalho 

 

Nome do Voluntário: ________________________________________________ 

Prezado Senhor (a): 

Você está sendo convidado (a) a participar de um estudo que tem como objetivos avaliar os fatores de 

risco cardiovasculares, com destaque para hipertensão arterial e marcadores biológicos de estresse 

crônico (carga alostática) em profissionais de enfermagem que atuam na assistência hospitalar a 

pacientes com câncer, em unidades de internação. 

Este estudo é para obtenção do Título de Doutor em Ciências pela Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo e está sendo desenvolvido pelo enfermeiro Juliano dos Santos sob 

orientação da Profa. Dra. Angela Maria Geraldo Pierin e co-orientação da Profa. Dra. Juliana Nery de 

Souza Talarico. 

Se concordar em participar deste estudo, você será solicitado (a) a responder alguns questionários, 

realizar uma avaliação de peso, altura e circunferência abdominal, medida da pressão arterial, realizar 

uma medida de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) durante um dia de plantão, 

bem como coleta de sangue. Essas avaliações permitirão realizar uma ampla avaliação dos fatores de 

risco cardiovasculares que você eventualmente apresenta e da sua resposta ao estresse. 

Inicialmente, o Sr (a) responderá a questionários de identificação pessoal (idade, sexo, estado civil, 

número de filhos), de hábitos e estilos de vida (hábito de fumar, hábito de ingestão de bebidas 

alcoólicas, atividade física, antecedentes pessoais e familiares para doenças cardiovasculares), de 

estresse, qualidade do sono, ansiedade, depressão, alterações mentais comuns e estresse relacionado ao 

seu trabalho (burnout) sendo posteriormente necessária a realização da medida casual da pressão 

arterial e da monitorização ambulatorial da pressão arterial, bem como a coleta de sangue para avaliar 

os fatores de risco cardiovasculares e os efeitos do estresse em seu organismo. 

Esclarecemos que a data e horário para realização de todos os procedimentos mencionados serão 

previamente agendados de acordo com sua disponibilidade e conveniência. 
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A Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) terá duração de 24 horas com colocação 

do manguito com tamanho adequado à circunferência do seu braço não dominante, com o início da 

monitorização concomitante ao horário de início do plantão e o término da monitorização, após 24 

horas. 

O aparelho da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) será programado para realizar 

medidas a cada 20 minutos durante o período e o critério de aceitação será que não tenha nenhuma 

hora sem pelo menos uma medida válida e total de pelo menos 80% de medidas válidas.  

Você deverá permanecer com o aparelho durante o período de 24 horas não podendo retirá-lo nesse 

período. Nesta ocasião você deverá anotar as suas atividades bem como o horário de sono e vigília em 

um diário que lhe será fornecido.  

Embora os procedimentos de medidas antropométricas, medida da pressão arterial, monitorização 

ambulatorial da pressão arterial e coleta de sangue representem risco mínimo à sua saúde e bem-estar, 

ressaltamos que caso surja algum desconforto ao longo de sua participação no estudo o sr(a) poderá 

retirar seu consentimento de participação a qualquer momento sem que haja prejuízo ao sr(a). 

Embora os procedimentos de medidas antropométricas, medida da pressão arterial, monitorização 

ambulatorial da pressão arterial e coleta de sangue representem risco mínimo à sua saúde e bem-estar, 

ressaltamos que caso surja algum desconforto ao longo de sua participação no estudo o sr(a) poderá 

retirar seu consentimento de participação a qualquer momento sem que haja prejuízo ao sr(a). A sua 

participação no estudo é voluntária e você tem plena liberdade para abandoná-lo a qualquer momento. 

Suas atividades de trabalho não serão prejudicadas caso você decida não participar ou caso decida sair 

do estudo já iniciado. Esclarecemos que não há benefício direto ao participante do estudo, uma vez 

que se trata de um estudo exploratório investigando os fatores de risco cardiovasculares e a resposta do 

organismo ao estresse. Assim, somente ao final do estudo poderemos concluir como está seu risco 

cardiovascular e resposta ao estresse. Entretanto, a partir desta avaliação, o(a) Sr(a) poderá ser 

informado sobre os resultados imediatamente obtidos como resultados de exames de sangue e medida 

da pressão arterial.  

Você poderá fazer todas as perguntas que julgar necessárias antes de concordar em participar ou a 

qualquer momento que desejar.  

Para esclarecer dúvidas após a entrevista, por favor, ligue para o responsável pela pesquisa, 

Enfermeiro Juliano dos Santos no telefone (21) 3178-3811 ou entre em contato pelo e-mail 

juliano.santos@inca.gov.br. Se você tiver perguntas com relação a seus direitos como participante do 

estudo, também pode contar com um contato imparcial do CEP-INCA, situado à Rua do Resende, 128 

- sala 203, telefones (21) 3207-4550 ou 3207-4556, ou também pelo e-mail: cep@inca.gov.br; e do 

CEP-EEUSP, situado na Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 419 – Cerqueira César – São Paulo. 

CEP: 05403-000 – Telefone: (11) 3061-7548, ou também pelo e-mail: edipesq@usp.br. 
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Você poderá ter acesso às informações em qualquer momento sobre os riscos e benefícios 

relacionados ao estudo, inclusive poderá tirar suas dúvidas em qualquer momento, e serão garantidas a 

confidencialidade e privacidade dos dados, ainda que informações sejam utilizadas para propósitos 

educativos ou de publicação. Ressaltamos que não haverá despesas pessoais para o sr(a) em qualquer 

fase do estudo. Também não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Os 

profissionais que participarem do estudo receberão ajuda de custo para lanche e transporte, pois terão 

de se deslocar até a unidade, para a coleta de exames laboratoriais, após jejum de 12 horas.  

Se for identificada alguma alteração cardiovascular, você será avisado para tomar as providências 

cabíveis, e isso constitui benefício para os participantes. Além disso, participar do estudo contribuirá 

para conhecer o perfil de risco cardiovascular e de resposta ao estresse em profissionais de 

enfermagem que atuam na assistência a pacientes com câncer, auxiliará no refinamento de futuras 

pesquisas e orientará melhor ações preventivas e terapêuticas direcionadas ao controle desses fatores 

nesse grupo de profissionais. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos propostos neste estudo, com nexo 

causal comprovado, o sr(a) tem direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações 

legalmente estabelecidas. Ademais, o pesquisador responsável se compromete a utilizar os dados e o 

material coletado somente para esta pesquisa. 

Declaração do Participante: 

Eu li as informações acima e entendi o propósito deste estudo assim como os benefícios e riscos 

potenciais da participação no mesmo. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram 

respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar neste estudo, 

assinando este termo de consentimento em 2 vias (1ª via pesquisador e 2ª via participante). 

 

Portanto, consinto voluntariamente em participar deste estudo. 

_____________________________________________   _____ / _____ / _____ 

(Assinatura do Participante)                                                     dia        mês       ano 

_______________________________________________________________ 

(Nome do Participante – letra de forma) 

 

Eu, abaixo assinado, declaro que expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo e obtive 

de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido e deste pesquisado ou 

representante legal para a participação neste estudo. 

_________________________________________     ____ / ____ / _____ 

(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento)       dia      mês      ano 
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APÊNDICE B 

 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA E PROFISSIONAL 

1. N
O

 DO HOSPITAL: {NHOSP}      1. HC I                     2. HC II                         3. HC III 

2. INICIAIS DO NOME DO (A) FUNCIONÁRIO(A): {NMFUNC}      ____________________ 

3. SEXO: {SEXOEF}  1. Masculino  2. Feminino 

4. DATA DE NASCIMENTO: {DTNENF}_____/____/_____  4.1. IDADE{IDDENF} (em anos)__________ 

5. ETNIA {ETNENF} 

5.1. Branca 1 5.2. Negra 2 5.3. Mulata 3 

5.4. Mestiça 4 5.5. Amarela            5   

6. STATUS MARITAL{SMENF} 

6.1. Com companheiro (a) 1 6.2. Sem companheiro (a) 2 

7. ESTADO CIVIL {ECVENF} 

7.1. Solteiro 1 7.2. Casado 2 7.3. Viúvo 3 

7.4. Amasiado 4 7.5. Separado 5   

8. NÚMERO DE FILHOS (Quantos filhos você tem?) {NFILENF}_______________ 

9. QUAL A SUA RENDA MENSAL {RMENF}?  R$ 

10. QUAL A RENDA FAMILIAR MENSAL APROXIMADA {RFENF}?  R$ 

11. QUANTAS PESSOAS DEPENDEM DA RENDA FAMILIAR MENSAL{NDEPENF}?____________ 

12. QUEM É O RESPONSÁVEL PELA RENDA FAMILIAR (Chefe da Família) {RRFENF}? 

12.1. Participante 1 12.2. Conjuge 2 12.3. Casal 3 

12.4. Filho 4 12.5. Outro 5 12.6. Não informou 6 

13. VOCÊ MORA EM... {MORENF} 

13.1. Casa Própria 1 13.2. Alugada 2 

13.3. Cedida 3 13.4.  Outra 4 

14. CATEGORIA PROFISSIONAL: {CATPENF} 

14.1. Enfermeiro 1 14.3. Técnico de enfermagem 3 

14.2. Auxiliar de enfermagem  2   

15. ESPECIALIDADE (Área de Atuação) {ESPCENF} 

15.1. Clínica 1 15.2.  Centro de Terapia 

Intensiva 
2 

15.3. Cirúrgica 3   

16. TEMPO DE FORMADO NA CATEGORIA PROFISSIONAL EM QUE ATUA {TFCATA}_______ 

16.1.  Menos de 1 ano 1 16.2.  De 2 a 5 anos        2 16.3.  De 6 a 10 anos  3 

16.4.  De 11 a 15 anos 4 16.5.  Mais de 16 anos       5   
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CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA E PROFISSIONAL 

17. CARGO {CAENF} 17.1.  Assistencial 1 17.2.  Gerencial 2 

18. ANDAR A QUE PERTENCE {ANDENF}______________ 

19. HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ TRABALHA NESTE ANDAR?{TTAND}________________ 

20. QUAL FOI A MAIOR FORMAÇÃO QUE VOCÊ CONCLUIU? {MAFORENF} 

20.1. Nível Técnico 1 20.4. Mestrado 4 

20.2. Graduação 2 20.5. Doutorado 5 

20.3. Residência/ Especialização 3 20.6. Pós-Doutorado 6 

21. QUANTOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS VOCÊ POSSUI? {NVINENF}_____________ 

22. QUANTAS HORAS VOCÊ TRABALHA POR SEMANA (considere todos os vínculos que possui)? 

{NHRSENF}___________ 

23. QUAL A SUA ESCALA DE TRABALHO NO INCA? {ESCTENF} 

23.1. Diarista (7-16h) 1 23.3. Plantonista Noturno (19h-07h) 3 

23.2. Plantonista Diurno (07h-19h) 2   

24. HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ TRABALHA NO INCA? (contar o tempo em anos) {TTINC}_______ 

25. QUANDO FOI O SEU ÚLTIMO PLANTÃO? (Considere os plantões em outras instituições, além do 

INCA) {UPLENF}_________________________________ 

26. VOCÊ EVENTUALMENTE TRABALHA EM TURNOS ALTERNADOS? (você eventualmente muda 

o seu horário habitual de trabalho (Dia/Noite ou Noite/Dia) devido a trocas de plantão?) {TTAENF} 

26.1.  Sim 1 26.2.  Não 2 

ANTECEDENTES PESSOAIS E FAMILIARES – HIPERTENSÃO ARTERIAL 

27. Tem alguém na sua família com HIPERTENSÃO ARTERIAL? 

27.1. Sim 1 27.2. Não 2 27.3. Não sei 3 

27.4.  Caso sim, quem? : 

27.4.1. Pai 1 27.4.2. Mãe 2 27.4.3. Avós 3 

27.4.4. Irmãos 4 27.4.5. Tios 5 27.4.6. Outros 6 

28. Algum Profissional da Área de Saúde já disse que VOCÊ tem problema de PRESSÃO ALTA? 

28.1. Sim 1 28.2. Não 2 

28.3.  QUAL Profissional da Área da Saúde disse que VOCÊ tem PRESSÃO ALTA? 

28.3.1. Médico 1 28.3.2. Enfermeiro 2 

28.3.3. Farmacêutico 3 28.3.4. Outro 4 
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29. VOCÊ está tomando algum REMÉDIO para a HIPERTENSÃO ARTERIAL?     

29.1. Sim 1 29.2. Não 2 

30. Qual(is) REMÉDIO(S) VOCÊ está tomando para a HIPERTENSÃO ARTERIAL? / Qual(is) a(s) 

DOSE(S)? / Quantas VEZES POR DIA Você toma esses remédios?                                  

Remédios para a Pressão Dose Nº vezes / dia 

   

   

   

31. Tem o Hábito de Medir a PRESSÃO ARTERIAL Regularmente?  

31.1. Sim 1 31.2. Não 2 

32. Com que FREQUÊNCIA e ONDE você mede a PRESSÃO ARTERIAL? 

 Diariamente Semanalmente 

(a cada 7 dias) 

 

A cada 

15 dias 

 

Mensalmente 

(1 vez ao 

mês) 

 

Semestralmente 

(A cada 6 

meses) 

Anualmente 

(Uma vez 

ao ANO) 

Casa       

Farmácia       

Posto de Saúde / 

Ambulatório 

      

Serviço 

Particular 

      

ANTECEDENTES PESSOAIS E FAMILIARES – HIPERTENSÃO ARTERIAL 

ANTECEDENTES PESSOAIS E FAMILIARES – INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM) 

33. Tem alguém na sua família com história de INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO?                        

33.1.  Sim 1 33.2.  Não 2 33.3. Não sei 3 

33.4. Caso sim, quem? : 

33.4.1. Pai 1 33.4.2. Mãe 2 33.4.3. Avós 3 

33.4.4. Irmãos 4 33.4.5. Filhos 5 33.4.6. Outros 6 

34. Algum Profissional da Área de Saúde já disse que VOCÊ teve INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO?   

34.1. Sim 1 34.2.  Não 2 
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37. Tem alguém da sua FAMÍLIA com história de DIABETES MELLITUS? 

37.1. Sim 1 37.2. Não 2 37.3. Não sei 3 

37.4. Caso sim, quem? : 

37.4.1. Pai 1 37.4.2. Mãe 2 37.4.3. Avós 3 

37.4.4. Irmãos 4 37.4.5. Filhos 5 37.4.6. Outros 6 

38. Algum profissional da Área de Saúde já disse que Você tem DIABETES MELLITUS? 

38.1.  Sim 1 38.2.  Não 2 

39. VOCÊ está tomando algum REMÉDIO para o DIABETES MELLITUS?   

39.1. Sim 1 39.2. Não 2 

40. Qual(is) REMÉDIO(S) VOCÊ está tomando para o DIABETES MELLITUS? / Qual(is) a(s) DOSE(S)? / 

Quantas VEZES POR DIA Você toma esses remédios? 

Remédios para o Diabetes Dose   Nº vezes / dia 

   

   

   

   

41. Você tem o Hábito de Medir o DIABETES MELLITUS? 

41.1. Sim 1 41.2. Não 2 

 

 

 

 

35. Tem alguém da sua FAMÍLIA com história de ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVC)?                       

35.1. Sim 1 35.2. Não 2 35.3. Não sei 3 

35.4. Caso sim, quem? : 

35.4.1. Pai 1 35.4.2. Mãe 2 35.4.3. Avós 3 

35.4.4. Irmãos 4 35.4.5. Filhos 5 35.4.6. Outros 6 

36. Algum profissional da Área de Saúde já disse que VOCÊ teve ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO?                                          

36.1. Sim 1 36.2. Não 2 

ANTECEDENTES PESSOAIS E FAMILIARES -  ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVC) 

ANTECEDENTES PESSOAIS E FAMILIARES – DIABETES MELLITUS 
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41.3. Com que FREQUÊNCIA e ONDE você mede o DIABETES MELLITUS?  

 Diariamente Semanalmente 

(a cada 7 dias) 

 

A cada 15 

dias 

 

Mensalmente 

(1 vez ao 

mês) 

 

Semestralmente 

(A cada 6 

meses) 

Anualmente 

(Uma vez ao 

ANO) 

Casa       

Farmácia       

Posto de 

Saúde / 

Ambulatório 

      

Serviço 

Particular 

      

 

 

42. Existe alguém na sua FAMÍLIA com história de DISLIPIDEMIAS ? (Colesterol total ou frações ou 

Triglicérides elevado) 

42.1. Sim 1 42.2. Não 2 42.3. Não sei 3 

42.4. Caso sim, quem? : 

42.4.1. Pai 1 42.4.2. Mãe 2 42.4.3. Avós 3 

42.4.4. Irmãos 4 42.4.5. Filhos 5 42.4.6. Outros 6 

43. Algum profissional da Área de Saúde já disse que VOCÊ tem DISLIPIDEMIAS? (Colesterol total ou 

frações ou Triglicérides elevado) 

43.1.  Sim 1 43.2.  Não 2 

44. Você está tomando algum REMÉDIO para DISLIPIDEMIAS?   

44.1.  Sim 1 44.2.  Não 2 

45. Qual(is) REMÉDIO(S) VOCÊ está tomando para a(s) DISLIPIDEMIAS? / Qual(is) a(s) DOSE(S)? / 

Quantas VEZES POR DIA Você toma esses remédios? 

Remédios para a(s) Dislipidemias Dose   Nº vezes / dia 

   

   

   

   

46. Você tem o hábito de Medir o PERFIL LIPÍDICO? 

46.1.  Sim 1 46.2.  Não 2 

 

  

ANTECEDENTES PESSOAIS E FAMILIARES – DIABETES MELLITUS 

ANTECEDENTES PESSOAIS E FAMILIARES – DISLIPIDEMIAS 
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47. Com que FREQUÊNCIA e ONDE você mede o PERFIL LIPÍDICO?  

 Diariamente Semanalmente 

(a cada 7 dias) 

 

A cada 15 

dias 

 

Mensalmente 

(1 vez ao 

mês) 

 

Semestralmente 

(A cada 6 

meses) 

Anualmente 

(Uma vez ao 

ANO) 

Casa       

Farmácia       

Posto de 

Saúde / 

Ambulatório 

      

Serviço 

Particular 

      

 

 

 

48. Tem alguém da sua FAMÍLIA com história de ANGINA PECTORIS (dor no peito)?  

48.1.  Sim 1 48.2.  Não 2 48.3.  Não sei 3 

48.4. Caso sim, quem? : 

48.4.1. Pai 1 48.4.2. Mãe 2 48.4.3.  Avós 3 

48.4.4. Irmãos 4 48.4.5. Filhos 5 48.4.6. Outros 6 

49. VOCÊ já teve ou tem ANGINA PECTORIS (dor no peito)?  

49.1.  Sim 1 49.2.  Não 2 

 

 

 

50. Possui ou teve doenças/sintomas tais como: 

50.1. Varizes Sim 1 Não 2 

50.2. Dor lombar Sim 1 Não 2 

50.3. Problemas gástricos  Sim 1 Não 2 

50.4. Problemas Renais Sim 1 Não 2 

50.5. Dor em membros superiores Sim 1 Não 2 

50.6. Dor em membros inferiores Sim 1 Não 2 

50.7. Infecção Urinária  Sim 1 Não 2 

50.8. Todas as Alternativas Sim 1 Não 2 

50.9. Outros? ______________________________________________________________ 

 

 

ANTECEDENTES PESSOAIS E FAMILIARES – DISLIPIDEMIAS 

ANTECEDENTES PESSOAIS E FAMILIARES – ANGINA PECTORIS 

ANTECEDENTES PESSOAIS – SINAIS E SINTOMAS 
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51. Está fazendo algum TRATAMENTO de saúde? 

51.1.  Sim 1 51.2.  Não 2 

51.3. Se sim, qual(is) tratamento(s)?  (Descreva todos os tratamentos que você lembrar): 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

52. Atualmente, VOCÊ toma algum REMÉDIO? (desconsiderar os remédios para Hipertensão, Diabetes e 

Dislipidemias)    

52.1. Sim 1 52.2.  Não 2 

53. Qual(is) REMÉDIOS VOCÊ toma ATUALMENTE? / Qual(is) a(s) DOSE(S)? / Quantas VEZES POR 

DIA Você toma esses remédios? (Desconsiderar os remédios para Hipertensão, Diabetes e Dislipidemias) 

Remédios Dose   Nº vezes / dia 

   

   

   

   

54. Já tomou remédio para inibir o sono?                             

54.1. Sim 1 54.2. Não 2 

55. Atualmente, você toma remédio para inibir o sono?   

55.1. Sim 1 55.2. Não 2 

56. Já tomou remédio para Depressão?   

56.1. Sim 1 56.2. Não 2 

57. Atualmente, você toma remédio para depressão? 

57.1. Sim 1 57.2. Não 2 

58. Quantas horas você dorme, em média por dia?____________ 

59. Você já sofreu algum ACIDENTE DURANTE O TRABALHO hospitalar? 

59.1. Sim 1 59.2. Não 2 

59.3.  Que TIPO DE ACIDENTE você sofreu durante o trabalho hospitalar?  

59.3.1. (    ) Perfuro-cortante     

59.3.2. (    ) Queda 

59.3.3. (    ) Outro__________________ 

 

 

 

ANTECEDENTES PESSOAIS E RELACIONADOS AO TRABALHO 
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60. Você já sofreu AGRESSÃO FÍSICA / VERBAL durante o trabalho hospitalar?  

60.1. Sim 1 60.2. Não 2 

60.3. Se sim, Quem foi o AGRESSOR durante o trabalho Hospitalar? 

60.3.1. (    ) Profissionais          

60.3.2. (    ) Pacientes                

60.3.3. (    ) Acompanhantes        

60.3.4. (    ) Outro_________________ 

61. Com que freqüência você trabalha CANSADO? 

61.1. (    ) Freqüentemente              

61.2. (    ) Algumas vezes           

61.3. (    ) Raramente               

61.4. (    ) Nunca 

62. Com que freqüência você termina o plantão (no INCA) sentindo-se psicologicamente cansado?     

62.1. (    ) Freqüentemente              

62.2. (    ) Algumas vezes           

62.3. (    ) Raramente  

62.4. (    ) Nunca 

63. Com que freqüência a sua concentração diminui durante o plantão (no INCA)? 

63.1. (    ) Freqüentemente              

63.2. (    ) Algumas vezes           

63.3. (    ) Raramente  

63.4. (    ) Nunca 

 

 

 

64. Possui algum Hobbie?                 

64.1.  Sim 1 64.2.  Não 2 

64.3. Se, SIM qual? ____________________________________________ 

64.4. Quanto tempo (em horas) dedica-se a ele (mensalmente):_________________________ 

65. Você tem o habito de fumar? 

65.1. (    ) Não, nunca fumei. 

65.2. (    ) Não parei. Há quanto tempo você parou de fumar (em anos)? _______Meses______ 

65.3. Sim, fumo. Especifique o TEMPO (em anos) ________________ 

65.3.1. Especifique o TIPO de Cigarro:  [1] com filtro     [2] sem filtro      [3] charuto      [4] não sei 

65.3.2. Quantidade/dia___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES PESSOAIS E RELACIONADOS AO TRABALHO 

HÁBITOS E ESTILOS DE VIDA 
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66. Você tem o habito de ingerir bebida alcoólica?  

66.1. (    ) Não, nunca bebi. 

66.2. (    ) Não parei. Há quanto tempo parou (em anos): ________________ 

66.3. (    ) Sim, bebo. Especifique o TIPO de bebida  _______________________  

66.3.1. (    ) Especifique o TEMPO (em anos):_______________________ 

66.4. CAGE: 

66.4.1. Alguma vez você sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida?     (  ) sim       (  ) não 

66.4.2. As pessoas o aborrecem, porque criticam o seu modo de beber?                (  ) sim       (   ) não 

66.4.3. Você se sente culpado pela maneira como bebe?                                        (   ) sim      (   ) não 

66.4.4. Você costuma beber de manhã para diminuir o nervosismo ou a ressaca? (  ) sim       (  ) não 

67. Você pratica EXERCÍCIOS FÍSICOS regularmente (ao menos 30 minutos; 03 vezes/semana)?           

67.1. (    ) não, nunca pratiquei                       67.2. (    ) sim, prático.                    67.3. (   ) não, parei 

 

Especifique o TIPO:  

67.4.1.   (    ) Caminhada                                           Exposição/Parada______/______ (meses) 

67.4.2. (    ) Ginástica                                              Exposição/Parada______/______(meses) 

67.4.3. (    ) Corrida                                                 Exposição/Parada______/______(meses) 

67.4.4. (    ) Esportes                                               Exposição/Parada______/______(meses) 

67.4.5. (    ) Musculação                                          Exposição/Parada______/______(meses) 

67.4.6. (    ) Natação/Hidroginástica                        Exposição/Parada______/______(meses) 

67.4.7. (    ) Judô/Boxe                                            Exposição/Parada______/______(meses) 

67.4.8. (    ) Outro____________                            Exposição/Parada______/______(meses) 

 

67.5. Quantos DIAS POR SEMANA você pratica EXERCÍCIOS FÍSICOS?  

67.5.1. (   ) 1-3 dias/semana         

67.5.2. (    ) 4-6 dias/semana          

67.5.3. (    ) Todos os dias           

67.5.4. (    ) Outro______________________________ 

67.2. Quantas HORAS POR SEMANA você gasta realizando EXERCÍCIOS FÍSICOS? _______________ 

 

68. Você se considera uma pessoa nervosa / estressada? 

68.1. Sim 1 68.2.  Não 2 

69. Qual tipo de ocorrência te deixa mais apreensivo/nervoso (apenas uma alternativa)? 

69.1. (    ) PCR                                         69.2. (    ) Queda de Pacientes               69.3. (    ) Reação transfusional 

69.4. (    ) Insuficiência respiratória         69.5. (    ) Novas admissões                  69.6. (    ) Óbito 

69.7. (    ) Sangramento/Hemorragia        69.8. (    ) Convulsão                            69.9. (    ) Febre 

69.10. (    ) Queda do nível de consciência                  69.11. (    ) Outros ________________________ 

 

 

 

 

 

HÁBITOS E ESTILOS DE VIDA 
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APÊNDICE C 

 

 

 

PRESSÃO ARTERIAL 

 

                    SISTÓLICA                           DIASTÓLICA                          FC 

 

1. 1º______________________/________________________/_____________________ 

2. 2º______________________/________________________/_____________________ 

3. 3º______________________/________________________/_____________________ 

4. PESO: ______________ (Kg)      5. ALTURA: ___________(m)    6. IMC: ____________(Kg/m
2
) 

7. PERCENTUAL DE GORDURA CORPORAL:___________________________(%) 

8. PERCENTUAL DE GORDURA VISCERAL:____________________________(%) 

9. PERCENTUAL DE MÚSCULO ESQUELÉTICO:________________________(%) 

10. IDADE CORPORAL:_______(Anos) 

11. CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA:_________ (cm)             13. RCQ:________________ 

12. CIRCUNFERÊNCIA DO QUADRIL:_________ (cm) 

14. CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:_________ (cm) 

15. CIRCUNFERÊNCIA DO PESCOÇO:_________ (cm)  

 

EXAMES LABORATORIAIS: 

 

16. COLESTEROL TOTAL: ___________  17. HDL-c: ____________  18. LDL-c: _____________      

 

19. PCR:_______________ 20. TRIGLICÉRIDES: ___________ 21. FIBRINOGÊNIO___________ 

 

22. GLICOSE PLASMÁTICA: _________(mg/dL)        23. CORTISOL PLASMÁTICO___________   

 

24. HEMOGLOBINA GLICADA:____________     25. CREATININA SÉRICA:_________(mg/dL) 

 

 

 

 

 

EXAME FÍSICO 
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APÊNDICE D 

 

MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL (MAPA) 

MAPA é um método automático de medida da pressão arterial durante 24 horas, enquanto se realiza as 

atividades rotineiras, inclusive durante o sono. 

 

ORIENTAÇÕES PARA O DIA DO EXAME: 

 Vir de banho tomado; 

 Vestir camisa ou blusa de mangas curtas e largas;  

 Trazer um cinto se possível. 

 

DURANTE O EXAME: 

 O aparelho é programado para medir a pressão arterial a cada 20 minutos.  

 Durante a medição, pare a atividade que estiver fazendo e permaneça com o braço relaxado e NÃO 

dobrado. Caso contrário, o aparelho não conseguirá ler a pressão arterial, e por isso, o manguito insuflará 

novamente. 

 Na hora de dormir, retire o aparelho do cinto e coloque-o sobre o colchão, embaixo do travesseiro. 

 Não tomar banho enquanto estiver com o MAPA, fazer apenas uma higiene. 

 Fazer as anotações das atividades do dia. Por exemplo: “8:00 – tomei café da manhã; 10:00 – lavei roupa”. 

 

Dúvidas: (21) 3708-3811 ou (21) 98080-3040 – Enfermeiro Juliano 
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MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL (MAPA) 

TELEFONE: (21) 3708-3811 ou (21) 98080-3040 (Enfº Juliano) 

 

DATA: ____/____/_____ 

HORÁRIO DE RETIRADA DO APARELHO:________HS 

   

DADOS DO PARTICIPANTE:  

NOME:______________________________________________________ 

LOTAÇÃO: ____________________         UNIDADE:_______________ 

DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/_____    COR:______________ 

RETORNO: ____/____/_____ TELEFONE DE CONTATO:____________ 

 

INFORMAÇÕES: 

HORÁRIO QUE FOI DORMIR:____________HS                     

HORÁRIO QUE ACORDOU:______________HS 

QUALIDADE DO SONO:   (    ) NORMAL             (    ) INTERROMPIDO 

HORÁRIOS:  

CAFÉ DA MANHÃ:_______HS  ALMOÇO: _______HS   JANTAR: _______HS 

MEDICAÇÕES 

ITEM NOME DOS 

MEDICAMENTOS 

DOSE/MG HORÁRIO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    
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DIÁRIO DE ATIVIDADES 

DATA/ HORÁRIO ATIVIDADES 
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APÊNDICE E 

MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL (MAPA) 

 

 

 Data da  MAPA:     _______ / _______ / ________ 

 

Hora de inicio: ___________________              Hora do Termino: _________________ 

 

Local:          [   ]    HC I                    [   ]    HC II                      [   ]    HC III 

 

Setor: ___________________________________________________________________ 

 

 

Nome: ___________________________________________________________________ 

 

 

1. Pressão Arterial Sistólica Média do período de 24 horas (PAS24)___________(mmHg)  

 

 

2. Pressão Arterial Diastólica Média do período de 24 horas (PAD24)____________(mmHg)  

 

 

3. Pressão Sistólica Média do período de Vigília (PSV)____________(mmHg) 

 

 

4. Pressão Diastólica Média do período de Vigília (PDV)____________(mmHg) 

 

 

5. Pressão Sistólica Média do período de Sono (PSS)____________(mmHg) 

 

 

6. Pressão Diastólica Média do período de Sono (PDS)____________(mmHg)   

   

 

7. Descenso Noturno Sistólico (DNS)____________(mmHg)  

 

 

8. Descenso Noturno Diastólico (DND) )____________(mmHg)  

 

 

  

 

 



 

 

 APÊNDICE F  

Biomarcadores Variáveis Valores de referência (SN) 

Fator de 

conversão 

Valores de 

referência (SI) 

Subtração 

Limites 

Determinação 

do quartil 

Ponto de 

corte 

Ponto de 

corte 

utilizado 

Colesterol Total 

 

≤ 200 mg/dl  0,0259 ≤ 5,18 5,18 1,295 3,885 ≥ 3,885 

HDL-Colesterol 

       

  

  Sexo 

      

  

  Masculino > 55 mg/dl 0,0259 > 1,4245  1,425 0,356125 1,780625 ≥ 1,780625 

  Feminino > 65 mg/dl 0,0259 > 1,6835 1,684 0,420875 2,104375 ≥ 2,104375 

Proteína C reativa 

 

< 0,5 mg/dl 9,524 < 4,762 4,762 1,1905 3,5715 ≥ 3,5715 

Triclicérides 

 

≤ 200 mg/dl  0,0113 ≤ 2,26 2,26 0,565 1,695 ≥ 1,695 

Fibrinogênio 

 

150 a 400 mg/dl 0,01 1,5 - 4,0 2,5 0,625 3,375 ≥ 3,375 

Cortisol Plasmático 6,2 a 19,4 ug/dl 27,59 171,06 - 535,25 364,2 91,05 444,20 ≥ 444,20 

Hemoglobina glicada 4,0 a 6,0 (% Hb total) 0,01 0,04 - 0,06 0,02 0,005 0,06 ≥ 0,06 

Creatinina 

 

0,3 a 1,3 mg/dl 88,4 26,52 - 114,92 88,4 22,1 92,82 ≥ 92,82 

MAPA 

       

  

Período de 24 horas 

      

  

Pressão Arterial Sistólica 

  

<130 

   

≥130 

Pressão Arterial Diastólica 

  

<80 

   

≥80 

Período de Vigília 

      

  

Pressão Arterial Sistólica 

  

<135 

   

≥135 

Pressão Arterial Diastólica 

  

<85 

   

≥85 

Período de Sono 

      

  

Pressão Arterial Sistólica 

  

<120 

   

≥120 

Pressão Arterial Diastólica 

  

<70 

   

≥70 

Pressão Arterial Casual 

      

  

Pressão Arterial Sistólica 

  

90-140 50,0 12,5 127,50 ≥ 127,50 

Pressão Arterial Diastólica 

  

60-90 30,0 7,5 82,50 ≥ 82,50 

Razão Cintura/Quadril     0,8-1,0 0,2 0,05 0,95 ≥ 0,95 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 
Anexos



Anexos 355 

Juliano dos Santos 

 

9. ANEXOS 

ANEXO 1 – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA – EEUSP 
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ANEXO 2 – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA – INCA  
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ANEXO 3 – HÁBITOS ALIMENTARES  

  
(Instrumento utilizado no VIGITEL - Vigilância de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico e PNS – Pesquisa 

Nacional de Saúde) 

 

1. Em quantos dias da semana você costuma comer feijão?  

1.1. (    ) 1 a 2 dias por semana 

1.2. (    ) 3 a 4 dias por semana 

1.3. (    ) 5 a 6 dias por semana 

1.4. (    ) Todos os dias (Inclusive sábado e domingo) 

1.5. (    ) Quase nunca 

1.6. (    ) Nunca 

2. Em quantos dias da semana você costuma comer pelo menos um tipo de verdura ou legume (alface, 

tomate, couve, cenoura, chuchu, berinjela, abobrinha – NÃO VALE batata, mandioca ou inhame)?  

2.1. (    ) 1 a 2 dias por semana 

2.2. (    ) 3 a 4 dias por semana 

2.3. (    ) 5 a 6 dias por semana 

2.4. (    ) Todos os dias (Inclusive sábado e domingo) 

2.5. (    ) Quase nunca     Ir para a pergunta 4. 

2.6. (    ) Nunca               Ir para a pergunta 4. 

3. Em quantos dias da semana você costuma comer salada de alface e tomate ou salada de qualquer 

outra verdura ou legume cru? 

3.1. (    ) 1 a 2 dias por semana 

3.2. (    ) 3 a 4 dias por semana 

3.3. (    ) 5 a 6 dias por semana 

3.4. (    ) Todos os dias (Inclusive sábado e domingo) 

3.5. (    ) Quase nunca 

3.6. (    ) Nunca 

3.1.1 Num dia comum, você come este tipo de salada: 

3.1.1.1  No almoço (1 vez ao dia) 

3.1.1.2 No jantar 

3.1.1.3  No almoço e no jantar (2 vezes ao dia) 

4. Em quantos dias da semana você costuma comer verdura ou legume cozido junto com a comida ou na 

sopa, como, por exemplo, couve, cenoura, chuchu, berinjela, abobrinha, SEM CONTAR batata, mandioca 

ou inhame?  

4.1. (    ) 1 a 2 dias por semana 

4.2. (    ) 3 a 4 dias por semana 

4.3. (    ) 5 a 6 dias por semana 

4.4. (    ) Todos os dias (Inclusive sábado e domingo) 

4.5. (    ) Quase nunca 

4.6. (    ) Nunca 

4.1.1. Num dia comum, você come verdura ou legume cozido:  

4.1.1.1  (    )  No almoço (1 vez ao dia) 

4.1.1.2  (    )  No jantar 

4.1.1.3  (    )  No almoço e no jantar (2 vezes ao dia) 
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5. Em quantos dias da semana você costuma comer carne vermelha (boi, porco, cabrito)? * 

5.1. (    ) 1 a 2 dias por semana 

5.2. (    ) 3 a 4 dias por semana 

5.3. (    ) 5 a 6 dias por semana 

5.4. (    ) Todos os dias (Inclusive sábado e domingo) 

5.5. (    ) Quase nunca             Ir para a pergunta 6 

5.6. (    ) Nunca                      Ir para a pergunta 6 

5.1.1. Quando você come carne vermelha com gordura, o(a) sr(a) costuma:  

5.1.1.1. (    ) Tirar sempre o excesso de gordura 

5.1.1.2. (    ) Comer com a gordura                

5.1.1.3. (    ) Não come carne vermelha com muita gordura    

6. Em quantos dias da semana você costuma comer frango/galinha?  

6.1. (    ) 1 a 2 dias por semana 

6.2. (    ) 3 a 4 dias por semana 

6.3. (    ) 5 a 6 dias por semana 

6.4. (    ) Todos os dias (Inclusive sábado e domingo) 

6.5. (    ) Quase nunca                        Ir para a pergunta 7 

6.6. (    ) Nunca                                   Ir para a pergunta 7 

6.1.1. Quando você come frango/galinha com pele, o(a) sr(a) costuma: 

6.1.1.1. (    ) Tirar sempre a pele 

6.1.1.2. (    ) Comer com a pele 

6.1.1.3. (    ) Não come pedaços de frango com pele 

7. Em quantos dias da semana você costuma tomar suco de frutas natural?  

7.1. (    ) 1 a 2 dias por semana 

7.2. (    ) 3 a 4 dias por semana 

7.3. (    ) 5 a 6 dias por semana 

7.4. (    ) Todos os dias (Inclusive sábado e domingo) 

7.5. (    ) Quase nunca                       Ir para a pergunta 8 

7.6. (    ) Nunca                                  Ir para a pergunta 8 

7.1.1. Num dia comum, quantos copos você toma de suco de frutas natural?  

7.1.1.1. (    ) 1 

7.1.1.2. (    ) 2  

7.1.1.3. (    ) 3 ou mais  

8. Em quantos dias da semana você costuma comer frutas? 

8.1. (    ) 1 a 2 dias por semana 

8.2. (    ) 3 a 4 dias por semana 

8.3. (    ) 5 a 6 dias por semana 

8.4. (    ) Todos os dias (Inclusive sábado e domingo) 

8.5. (    ) Quase nunca             Ir para a pergunta 9 

8.6. (    ) Nunca                      Ir para a pergunta 9 

8.1.1. Num dia comum, quantas vezes você come frutas?  

8.1.1.1. (    ) 1 vez ao dia 

8.1.1.2. (    ) 2 vezes ao dia 

8.1.1.3. (    ) 3 ou mais vezes ao dia 
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9. Em quantos dias da semana você costuma tomar refrigerante ou suco artificial? 

9.1. (    ) 1 a 2 dias por semana 

9.2. (    ) 3 a 4 dias por semana 

9.3. (    ) 5 a 6 dias por semana 

9.4. (    ) Todos os dias (Inclusive sábado e domingo) 

9.5. (    ) Quase nunca                        Ir para a pergunta 10 

9.6. (    ) Nunca                                   Ir para a pergunta 10 

9.1.1. Que tipo?  

9.1.1.1. (    ) Normal 

9.1.1.2. (    ) Diet/Light/Zero 

9.1.1.3. (    ) Ambos 

9.1.1.4. (    ) Não sei 

9.1.2. Quantos copos/latinhas você costuma tomar por dia?  

9.1.2.1. (    ) 1 

9.1.2.2. (    ) 2 

9.1.2.3. (    ) 3 

9.1.2.4. (    ) 4 

9.1.2.5. (    ) 5 

9.1.2.6. (    ) 6 ou mais 

10. Em quantos dias da semana você costuma tomar leite? (NÃO considerar soja)  

10.1. (    ) 1 a 2 dias por semana 

10.2. (    ) 3 a 4 dias por semana 

10.3. (    ) 5 a 6 dias por semana 

10.4. (    ) Todos os dias (Inclusive sábado e domingo) 

10.5. (    ) Quase nunca             Ir para a pergunta 11 

10.6. (    ) Nunca                      Ir para a pergunta 11 

10.1.1. Quando você toma leite, que tipo de leite costuma tomar?  

10.1.1.1. (    ) Integral 

10.1.1.2. (    ) Desnatado ou semidesnatado 

10.1.1.3. (    ) Os dois tipos 

10.1.1.4. (    ) Não sei 

11. Em quantos dias da semana o sr(a) costuma comer alimentos doces, tais como: sorvetes, chocolates, 

bolos, biscoitos ou doces?  

11.1. (    ) 1 a 2 dias por semana 

11.2. (    ) 3 a 4 dias por semana 

11.3. (    ) 5 a 6 dias por semana 

11.4. (    ) Todos os dias (Inclusive sábado e domingo) 

11.5. (    ) Quase nunca                         

11.6. (    ) Nunca                                    

12. Em quantos dias da semana, você costuma trocar a comida do almoço ou jantar por sanduíches, 

salgados e/ou pizza? 

12.1. (    ) 1 a 2 dias por semana 

12.2. (    ) 3 a 4 dias por semana 

12.3. (    ) 5 a 6 dias por semana 

12.4. (    ) Todos os dias (Inclusive sábado e domingo) 

12.5. (    ) Quase nunca                         

12.6. (    ) Nunca                                    
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ANEXO 4 – ÍNDICE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH 

(PSQI) 

Instruções: 

As seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos usuais de sono durante o último mês 

somente. Suas respostas devem indicar a lembrança mais exata da maioria dos dias e noites no 

último mês. Por favor, responda a todas as perguntas.  

 

1. Durante o mês passado, a que horas você foi deitar à noite, na maioria das vezes?  

 

Horário de deitar________________  

 

2. Durante o mês passado, quanto tempo (em minutos) você demorou para pegar no sono, na 

maioria das vezes?  

 

Número de minutos que demorou para pegar no sono ________________  

 

3. Durante o mês passado, a que horas você geralmente acordou de manhã, na maioria das vezes?  

 

Horário de acordar_________________  

 

4. Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? (pode ser diferente do 

número de horas que você ficou na cama)  

 

Horas de sono por noite ________________  

 

Para cada uma das questões seguintes, escolha uma única resposta, que você ache mais correta.  

Por favor, responda a todas as questões. 

 

5. Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para dormir por causa de: 

 

a) Demorar mais de 30 minutos para pegar no sono  

 

( ) Nenhuma vez   

( ) Menos de uma vez por semana 

( ) Uma ou duas vezes por semana    

( ) Três vezes por semana ou mais 

 

b) Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo.  

 

( ) Nenhuma vez   

( ) Menos de uma vez por semana 

( ) Uma ou duas vezes por semana    

( ) Três vezes por semana ou mais 
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c) Levantar-se para ir ao banheiro  

 

( ) Nenhuma vez   

( ) Menos de uma vez por semana 

( ) Uma ou duas vezes por semana    

( ) Três vezes por semana ou mais 

 

d) Ter dificuldade para respirar  

 

( ) Nenhuma vez   

( ) Menos de uma vez por semana 

( ) Uma ou duas vezes por semana    

( ) Três vezes por semana ou mais 

 

e) Tossir ou roncar muito alto  

 

( ) Nenhuma vez   

( ) Menos de uma vez por semana 

( ) Uma ou duas vezes por semana    

( ) Três vezes por semana ou mais 

 

f) Sentir muito frio  

 

( ) Nenhuma vez   

( ) Menos de uma vez por semana 

( ) Uma ou duas vezes por semana    

( ) Três vezes por semana ou mais 

 

g) Sentir muito calor  

 

( ) Nenhuma vez   

( ) Menos de uma vez por semana 

( ) Uma ou duas vezes por semana    

( ) Três vezes por semana ou mais 

 

h) Ter sonhos ruins ou pesadelos  

 

( ) Nenhuma vez   

( ) Menos de uma vez por semana 

( ) Uma ou duas vezes por semana    

( ) Três vezes por semana ou mais 

 

i) Sentir dores  

 

( ) Nenhuma vez   

( ) Menos de uma vez por semana 

( ) Uma ou duas vezes por semana    

( ) Três vezes por semana ou mais 

 

j) Outra razão, por favor descreva:________________________________________ 
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Quantas vezes você teve problemas para dormir por esta razão durante o mês passado? 

 

( ) Nenhuma vez   

( ) Menos de uma vez por semana 

( ) Uma ou duas vezes por semana    

( ) Três vezes por semana ou mais 

 

6. Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono? 

 

( ) Muito boa  

( ) Boa  

( ) Ruim  

( ) Muito ruim  

 

7. Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir, receitado pelo médico, ou 

indicado por outra pessoa (farmacêutico, amigo, familiar) ou mesmo por sua conta? 

 

( ) Nenhuma vez   

( ) Menos de uma vez por semana 

( ) Uma ou duas vezes por semana    

( ) Três vezes por semana ou mais 

Quais?_____________________________________________________________ 

 

8. Durante o mês passado, se você teve problemas para ficar acordado enquanto estava dirigindo, 

fazendo suas refeições ou participando de qualquer outra atividade social (festa, reunião de 

amigos, trabalho ou estudo), quantas vezes isso aconteceu? 

  

( ) Nenhuma vez   

( ) Menos de uma vez por semana 

( ) Uma ou duas vezes por semana    

( ) Três vezes por semana ou mais 

 

9. Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para realizar suas 

atividades diárias? 

 

( ) Nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo  

( ) Indisposição e falta de entusiasmo pequenas 

( ) Indisposição e falta de entusiasmo moderadas  

( ) Muita indisposição e falta de entusiasmo  

Comentários do entrevistado (se houver):___________________________________________ 

 

10. Você cochila? (   ) Não (   ) Sim 

 

Comentário do entrevistado (se houver):__________________________________ 

 

Caso Sim –Você cochila intencionalmente, ou seja, porque quer?  (   ) Não    (   ) Sim 

 

Comentários do entrevistado (se houver):_________________________________ 

 

Para você, cochilar é:  (   ) Um prazer     (   ) Uma necessidade      (   ) Outro – 

qual?______________ 

 

Comentários do entrevistado (se houver):_________________________________________ 
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ANEXO 5 – SELF REPORT QUESTIONNAIRE (SRQ-20) 

 

 O (A) Sr (A) teve algum destes problemas, nos últimos 30 dias. 

 

 

 

 SRQ-20 NÃO SIM 

1 TEM DORES DE CABEÇA FREQÜENTEMENTE? 0 1 

2 TEM FALTA DE APETITE? 0 1 

3 DORME MAL? 0 1 

4 ASSUSTA-SE COM FACILIDADE? 0 1 

5 TEM TREMORES NAS MÃOS? 0 1 

6 SENTE-SE NERVOSO(A), TENSO(A) OU PREOCUPADO? 0 1 

7 TEM MÁ DIGESTÃO? 0 1 

8 TEM DIFICULDADE DEPENSAR COM CLAREZA? 0 1 

9 TEM SE SENTIDO TRISTE ULTIMAMENTE? 0 1 

10 TEM CHORADO MAIS QUE O COSTUME? 0 1 

11 
ENCONTRA DIFICULDADE PARA REALIZAR COM SATISFAÇÃO SUAS 

ATIVIDADES DIÁRIAS? 
0 1 

12 TEM DIFICULDADES DE TOMAR DECISÕES? 0 1 

13 
TEM DIFICULDADE NO SERVIÇO (SEU TRABALHO É PENOSO, LHE CAUSA 

SOFRIMENTO)? 
0 1 

14 É INCAPAZ DE DESEMPENHAR UM PAPEL ÚTIL NA SUA VIDA? 0 1 

15 TEM PERDIDO INTERESSE PELAS COISAS? 0 1 

16 VOCÊ SE SENTE UMA PESSOA INÚTIL, SEM PRÉSTIMO? 0 1 

17 TEM TIDO A IDÉIA DE ACABAR COM A VIDA? 0 1 

18 SENTE-SE CANSADO (A) O TEMPO TODO? 0 1 

19 TEM SENSAÇÕES DESAGRADÁVEIS NO ESTOMAGO? 0 1 

20 VOCÊ SE CANSA COM FACILIDADE? 0 1 
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ANEXO 6 – MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI) 

 

A seguir, há 22 afirmativas relacionadas com o sentimento em relação ao trabalho. 

Por favor, leia com atenção cada uma das afirmativas e decida se você já se sentiu deste 

modo em seu trabalho. 

 

Instruções: 

 

Se você nunca teve estes sentimentos, marque um “X” na coluna “1” (um) no espaço 

após a afirmativa. 

Se você já teve este sentimento, indique com que frequência você o sente, escrevendo o 

número (de 2 a 5) que melhor descreve com que frequência você se sente dessa maneira. 

Exemplo: 

Eu me sinto frustrado / deprimido no trabalho. 

Se você nunca sentiu frustração / depressão no trabalho, marque um “X” no número “1” 

(um) sob a coluna. 

“freqüência”. 

Se você, raramente, sente-se frustrado / deprimido no trabalho (algumas vezes ao ano), 

marque um “X” no número “2” (dois) sob a coluna. 

Se seus sentimentos de frustração / depressão são razoavelmente freqüentes (algumas 

vezes na semana, porém não diariamente), marque um “X” no número “4”. 
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1 2 3 4 5 

nunca algumas vezes ao 

ano 

algumas vezes ao 

mês 

algumas vezes na 

semana 

diariamente 

 

Maslach Burnout Inventory (MBI) 01 02 03 04 05 

1. Sinto-me emocionalmente decepcionado com meu trabalho.      

2. Quando termino minha jornada de trabalho. Sinto – me 

esgotado/a. 

     

3. Quando me levanto de manhã e deparo-me com uma jornada 

de trabalho, sinto-me fatigado. 

     

4. Sinto que posso entender facilmente como as pessoas que 

tenho de atender se sentem a respeito das coisas. 

     

5. Sinto que estou tratando alguns receptores de meu trabalho 

como se fossem objetos impessoais. 

     

6. Sinto que trabalhar todo dia com gente me cansa.      

7. Sinto que trato com muita efetividade os problemas das 

pessoas que tenho que entender. 

     

8. Sinto que meu trabalho está me desgastando.      

9. Sinto que estou influenciando positivamente nas vidas das  

pessoas, através do meu trabalho. 

     

10. Sinto que me tornei mais duro com as pessoas, desde que 

comecei este trabalho. 

     

11. Preocupo-me com este trabalho que está me endurecendo 

emocionalmente. 

     

12. Sinto-me muito vigoroso em meu trabalho.      

13. Sinto-me frustrado/a com meu trabalho.      

14. Sinto que estou trabalhando demais no meu trabalho.      

15. Sinto que realmente não me importa o que ocorra com as 

pessoas as quais tenho que atender profissionalmente. 

     

16. Sinto que trabalhar em contato direto com as pessoas me 

estressa. 

     

17. Sinto que posso criar, com facilidade, um clima agradável 

com os receptores do meu trabalho. 

     

18. Sinto-me estimulado depois de haver trabalhado diretamente 

com quem tenho de atender. 

     

19. Creio que consigo muitas coisas valiosas nesse trabalho.      

20. Sinto-me como se estivesse no limite das minhas 

possibilidades. 

     

21. No meu trabalho, eu manejo os problemas emocionais com 

calma. 

     

22. Parece-me que os receptores de meu  trabalho culpam-me  

por alguns de seus problemas. 
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ANEXO 7 – ESCALA DE ESTRESSE NO TRABALHO (ETT) 

 Abaixo estão listadas várias situações que podem ocorrer no dia a dia de seu trabalho. Leia com 

atenção cada afirmativa e utilize a escala apresentada a seguir para dar sua opinião sobre cada uma delas. 

 

1. Discordo 

Totalmente 
2. Discordo 

3. Concordo 

em parte 
4. Concordo 

5. Concordo 

Totalmente 

 

 Ao marcar o número 1 você indica discordar totalmente da afirmativa. 

 Assinalando o número 5 você indica concordar totalmente com a afirmativa. 

 

1. A forma como as tarefas são distribuídas em minha área tem me deixado nervoso. 1 2 3 4 5 

2. O tipo de controle existente em meu trabalho me irrita. 1 2 3 4 5 

3. A falta de autonomia na execução do meu trabalho tem sido desgastante. 1 2 3 4 5 

4. Tenho me sentido incomodado com a falta de confiança de meu superior sobre o meu 

trabalho. 
1 2 3 4 5 

5. Sinto-me irritado com a deficiência na divulgação de informações sobre decisões 

organizacionais. 
1 2 3 4 5 

6. Sinto-me incomodado com a falta de informações sobre minhas tarefas no trabalho. 1 2 3 4 5 

7. A falta de comunicação entre mim e meus colegas de trabalho deixa-me irritado. 1 2 3 4 5 

8. Sinto-me incomodado por meu superior tratar-me mal à frente de colegas de trabalho. 1 2 3 4 5 

9. Sinto-me incomodado por ter que realizar tarefas que estão além de minha capacidade. 1 2 3 4 5 

10. Fico de mau humor por ter de trabalhar durante muitas horas seguidas. 1 2 3 4 5 

11. Sinto-me incomodado com a comunicação existente entre mim e meu superior. 1 2 3 4 5 

12. Fico irritado com discriminação/favoritismo em  meu ambiente de trabalho. 1 2 3 4 5 

13. Tenho me sentido incomodado com a deficiência nos treinamentos para capacitação 

profissional. 
1 2 3 4 5 

14. Fico de mau humor por me sentir isolado na organização. 1 2 3 4 5 

15. Fico irritado por ser pouco valorizado por meus superiores. 1 2 3 4 5 

16. As poucas perspectivas de crescimento na carreira têm me deixado angustiado. 1 2 3 4 5 

17. Tenho me sentido incomodado por trabalhar em tarefas abaixo do meu nível de habilidade. 1 2 3 4 5 

18. A competição no meu ambiente de trabalho tem me deixado de mau humor. 1 2 3 4 5 

19. A falta de compreensão sobre quais são minhas responsabilidades neste trabalho tem 

causado irritação. 
1 2 3 4 5 

20. Tenho estado nervoso por meu superior me dar ordens contraditórias. 1 2 3 4 5 

21. Sinto-me irritado por meu superior encobrir meu trabalho bem-feito diante de outras 

pessoas. 
1 2 3 4 5 

22. O tempo insuficiente para realizar meu volume de trabalho deixa-me nervoso. 1 2 3 4 5 

23. Fico incomodado por meu superior evitar me incumbir de responsabilidades importantes. 1 2 3 4 5 
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ANEXO 8 – ESCORE DE RISCO GLOBAL (ERG) 

 Atribuição de pontos de acordo com o risco global para mulheres  

Pontos 

Idade (em 

anos) HDL-c CT 

PAS (não 

tratada)   

PAS 

(tratada) Fumo Diabetes     

-3 

   

<120 

     

  

-2 

 

≥60 

       

  

-1 

 

50-59 

   

<120 

   

  

0 30-34 45-49 <160 120-129 

  

Não Não 

 

  

1 

 

35-44 160-199 130-139 

     

  

2 35-39 <35 

 

140-149 

 

120-129 

   

  

3 

  

200-239 

  

130-139 Sim 

  

  

4 40-44 

 

240-279 150-159 

   

Sim 

 

  

5 45-49 

 

≥280 ≥160 

 

140-149 

   

  

6 

     

150-159 

   

  

7 50-54 

    

≥160 

   

  

8 55-59 

        

  

9 60-64 

        

  

10 65-69 

        

  

11 70-74 

        

  

12 ≥75                   

Pontos                 Total   

HDL-C: colesterol da lipoproteína de alta densidade / PAS: pressão arterial sistólica / CT: Colesterol total 

 

Atribuição de pontos de acordo com o risco global para homens  

Pontos 

Idade (em 

anos) HDL-c CT 

PAS (não 

tratada)   

PAS 

(tratada) Fumo Diabetes     

-2 

 

≥60 

 

<120 

     

  

-1 

 

50-59 

       

  

0 30-34 45-49 <160 120-129 

 

<120 Não Não 

 

  

1 

 

35-44 160-199 130-139 

     

  

2 35-39 <35 200-239 140-159 

 

120-129 

   

  

3 

  

240-279 ≥160 

 

130-139 

 

Sim 

 

  

4 

  

≥280 

  

140-159 Sim 

  

  

5 40-44 

    

≥160 

   

  

6 45-49 

        

  

7 

         

  

8 50-54 

        

  

9 

         

  

10 55-59 

        

  

11 60-64 

        

  

12 65-69 

        

  

13 

         

  

14 70-74 

        

  

15 ≥75                   

Pontos                 Total   

HDL-C: colesterol da lipoproteína de alta densidade / PAS: pressão arterial sistólica 
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Risco cardiovascular global em 10 anos, 

para mulheres 

Pontos 

Risco 

(%) Pontos 

Risco 

(%) 

≤-2 <1 13 10,0 

-1 1,0 14 11,7 

0 1,2 15 13,7 

1 1,5 16 15,9 

2 1,7 17 18,5 

3 2,0 18 21,6 

4 2,4 19 24,8 

5 2,8 20 28,5 

6 3,3 ≥21 >30 

7 3,9 

 

  

8 4,5 

 

  

9 5,3 

 

  

10 6,3 

 

  

11 7,3 

 

  

12 8,6     

Risco cardiovascular global em 10 anos, 

para homens 

Pontos 

Risco 

(%) Pontos 

Risco 

(%) 

≤-3 <1 8 6,7 

-2 1,1 9 7,9 

-1 1,4 10 9,4 

0 1,6 11 11,2 

1 1,9 12 13,2 

2 2,3 13 15,6 

3 2,8 14 18,4 

4 3,3 15 21,6 

5 3,9 16 25,3 

6 4,7 17 29,4 

7 5,6 ≥18 >30 
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ANEXO 9 – ESCORE DE RISCO PELO TEMPO DE VIDA (RTV) 

  

Classificação dos fatores de risco, de acordo com o controle e/ou a importância do(s) mesmo(s). 

Fator de risco 

Fatores de risco 

ótimos 

1 Fator de risco não 

ótimo Fatores de risco elavados 

Fatores de risco 

principais 

Colesterol total <180 mg/dL 180-190 mg/dL 200-239 mg/dL >240 mg/dL 

Pressão arterial 

sistólica 

Não tratada <120 

mmHg 

Não tratada 120-139 

mmHg 

Não tratada 140-159 

mmHg  

Tratamento para HAS ou 

PAS 

não tratada ≥ 160 mmHg 

Pressão arterial 

diastólica 

Não tratada <80 

mmHg 

Não tratada 80-89 

mmHg Não tratada 90-99 mmHg 

Tratamento para HAS ou 

PAD 

não tratada ≥ 100 mmHg 

Fumo Não Não Não Sim 

Diabetes  Não Não Não Sim 

  
  Situação de acordo com os fatores de risco em Mulheres 

  

Todos FR 

ótimos 

≥ 1 FR não 

ótimo(s) 

≥ 2 FR 

elevado(s) 1 FR principal ≥ 2 FR principais 

 Risco a partir dos 45 

anos  Risco percentual (intervalo de confiança – 95%) 

DAC fatal ou IAM 

não-fatal 1,6 (0-4,3) 9,3 (3-15,6) 9,3 (5-1370) 12,7 (10,3-15) 21,5 (17,5-25,5) 

AVE fatal ou não-

fatal 8,3 (3,8-12,8) 8,9 (6,5-11,3) 9,1 (7,5-10,9) 9,1 (7,9-15,9) 11,5 (9,5-13,5) 

Morte cardiovascular   4,8 (0,8-8,7) 4,9 (3,1-6,7) 6,9 (5,4-8,3) 11,2 (9,9-12,5) 21,9 (19,4-24,5) 

Eventos 

cardiovasculares 

ateroscleróticos 4,1 (0-8,2) 12,2 (4,6-19,7) 15,6 (10,3-20,9) 20,2 (17,2-23,2) 30,7 (26,3-35,0)* 

Situação de acordo com os fatores de risco em Homens 

 

Todos FR 

ótimos 

≥ 1 FR não 

ótimo(s) 

≥ 2 FR 

elevado(s) 1 FR principal ≥ 2 FR principais 

 Risco a partir dos 

45 anos Risco percentual (intervalo de confiança – 95%) 

DAC fatal ou IAM 

não-fatal 1,7 (0-4,3) 27,5 (15,7-39,3) 32,7 (24,5-41,0) 34,0 (30,4-37,6) 42,0 (37,6-46,5) 

AVE fatal ou não-

fatal 6,7 (1,4-11,9) 7,7 (5,0-10,4) 8,5 (6,9-15,6) 8,4 (7,5-9,4) 10,3 (9,0-11,7) 

Morte cardiovascular 9,1 (0-18,6) 13,1 (9,9-16,3) 15,3 (13,3-17,3) 20,7 (19,4-22,2) 32,5 (30,5-34,5) 

Eventos 

cardiovasculares 

ateroscleróticos 1,4 (0-3,4) 31,2 (17,6-44,7) 35,0 (26,8-43,2) 39,6 (35,7-43,6) 49,5 (45,0-53,9)* 

*Alto risco / DAC: Doença Arterial Coronariana / IAM: Infarto Agudo do Miocárdio / AVE: Acidente Vascular 

Encefálico      FR: Fatores de Risco                                           
 

 


