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RESUMO
Introdução: As doenças cardiovasculares (DCVs) representam a principal causa de
morbidade e mortalidade. Nos trabalhadores de turnos, estudos recentes demonstram uma
elevada prevalência de fatores de risco cardiovasculares. Objetivos: Descrever as
prevalências dos fatores e modelos de risco cardiovascular, assim como avaliar o poder
preditivo dos índices antropométricos para triagem de risco cardiovascular. Métodos:
Estudo transversal realizado com 678 trabalhadores de turno do sexo masculino com idade
mediana de 34,2 (21,7 – 58,9) anos que foram submetidos à avaliação antropométrica, da
pressão arterial, do perfil lipídico, da glicemia de jejum e de questões relacionadas a
hábitos de vida e condições de saúde. As análises estatísticas foram efetuadas por meio de
análise descritiva, do teste qui-quadrado ou do teste exato de Fisher e das curvas Receiver
Operating Characteristic (ROC). Resultados: A prevalência de sobrepeso, de acordo com
o índice de massa corporal, entre os trabalhadores foi de 64,3%. Em relação à adiposidade
abdominal 57,4% dos indivíduos apresentaram circunferência da cintura ≥90 cm e 68,1%
razão cintura estatura acima de 0,50. Já a circunferência do pescoço elevada foi encontrada
em 47,8% dos indivíduos. Foram observados níveis elevados de colesterol total em 39,4%,
HDL colesterol diminuído em 39,4 %, colesterol LDL alto em 15,1%, triglicerídeos acima
de 150 mg/dL em 33,8% e glicemia de jejum alterada em 15% dos indivíduos. Em relação
às variáveis comportamentais observou-se que 14,5% dos trabalhadores eram fumantes,
17,7% apresentavam consumo de risco de bebida alcoólica e 26,1% baixos níveis de
atividade física. Considerando-se os modelos de risco de Framingham e do risco
cardiovascular global foi observado um aumento do risco cardiovascular nos indivíduos
entre 30 e 40 anos com mais de cinco anos de trabalho em turnos. Todos os índices
antropométricos apresentaram capacidade discriminatória para os modelos de risco
cardiovascular em trabalhadores de turno. Os pontos de corte dos índices antropométricos
que melhor discriminaram foram de 25,3 a 28 Kg/m2 para o índice de massa corporal, 87,5
a 88,8 cm para a cicunferência da cintura, 0,52 a 0,53 para a razão cintura estatura, 38,8 a
39,8 cm para a circunferência do pescoço. Conclusão: Os resultados do estudo mostram
elevadas prevalências de fatores de risco cardiovascular em trabalhadores de turno. A
razão cintura estatura foi o melhor índice antropométrico para a detecção de indivíduos
incluídos nos modelos de risco cardiovascular.
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Palavras Chave: Trabalho em Turnos. Fatores de Risco Cardiovascular. Obesidade.
Índice Antropométrico.

ix

ABSTRACT
Introduction: Cardiovascular diseases (CVDs) are the main cause of morbidity and
mortality. In shift workers, recent studies show a high prevalence of cardiovascular risk
factors. Objectives: Describe the prevalence of factors and models of cardiovascular risk,
as well as assess the predictive power of anthropometric indices for screening for
cardiovascular risk. Methods: Cross-sectional study was performed with 678 shift workers
of males with a median age of 34.2 (21.7 - 58.9) years that were submitted to the
anthropometric assessment, blood pressure, lipid profile, fasting glucose, and of the issues
related to living habits and health conditions. The statistical analyzes were performed by
means of descriptive analysis, the chi-square or Fisher's exact test and Receiver Operating
Characteristic curves (ROC). Results: The prevalence of overweight according to the body
mass index between workers was 64.3%. With regard to abdominal adiposity 57.4% of
subjects had waist circumference ≥ 90 cm and 68.1% waist height above 0.50. Already the
neck circumference high was found in 47.8 % of the individuals. Were observed high
levels of total cholesterol in 39.4 %, HDL cholesterol decreased in 39.4 %, LDL
cholesterol high in 15.1 %, triglycerides above 150 mg/dL in 33.8 % and impaired fasting
glucose in 15% of individuals. In relation to behavioral variables it was observed that 14.5
% of workers were smokers, 17.7 % had consumption of risk of alcoholic and 26.1 % low
levels of physical activity.

Considering the risk models of Framingham and overall

cardiovascular risk was observed an increase in cardiovascular risk among individuals
between 30 and 40 years with more than five years of shift work. All anthropometric
indices presented discriminatory capacity for models of cardiovascular risk in shift
workers.The cutoff points of anthropometric indices that best discriminated were 25.3 to
28 kg/m2 for body mass index, 87.5 to 88.8 cm for waist cicunferência, 0.52 to 0.53 for
waist height, 38.8 to 39.8 cm for the neck circumference. Conclusion: The study findings
show a high prevalence of cardiometabolic risk factors in shift workers. The waist height
was the best anthropometric index for detection of individuals included in models of
cardiovascular risk
Key words: Shift Work. Cardiovascular Risk Factors. Obesity. Anthropometric Indice.
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1. Introdução
As doenças cardiovasculares (DCVs) representam a principal causa de morbidade e
mortalidade em vários países. Segundo a Organização Mundial de Saúde, atualmente as
DCVs são responsáveis por 30% da mortalidade global total (WHO, 2009).
No Brasil, as DCVs constituem a principal causa de morte em todas as regiões do
país, em ambos os sexos. No ano de 2009 elas foram responsáveis por 31,25% dos óbitos e
em Minas Gerais, a taxa de mortalidade proporcional por doenças do aparelho circulatório
no ano de 2009 foi de 30,53% (Datasus, 2010).
Dados do Ministério da Saúde do Brasil apontam que as doenças cardiovasculares
são responsáveis pela principal alocação de recursos públicos em hospitalizações no país.
Em 2009, as doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por 10,2% das
internações, sendo a primeira causa de internação após os 50 anos de idade (Datasus,
2010).
Inúmeros fatores de risco para doença cardiovascular têm sido identificados desde
os trabalhos primordiais oriundos do Framingham Heart Study (Wilson, P.W. e cols,
1998). Os fatores de risco podem ser classificados como modificáveis e não modificáveis.
Entre os principais fatores de risco modificáveis pode-se citar a obesidade, o sedentarismo,
a dieta, o perfil lipídico, o tabagismo, a hipertensão arterial e o estresse. Entre os não
modificáveis são citados a hereditariedade, o sexo e a idade (O'Donnell, C.J. & Elosua, R.,
2010; Polanczyk, C.A., 2005).
Os fatores de risco modificáveis e não modificáveis podem atuar de forma sinérgica
potencializando o risco de DCVs de acordo com o contexto social em que vive o indivíduo.
Em trabalhadores de turno, estudos epidemiológicos constataram elevadas
prevalências de fatores de risco modificáveis (Chatti, S. e cols., 2010; Ghiasvand, M. e
cols., 2006; Nazri, S.M. e cols., 2008). A hipótese sugerida é que às alterações do ciclo
sono vigília e do comportamento social levam a desregulação dos ritmos biológicos, as
quais podem desencadear uma série de alterações metabólicas e clínicas, tais como, o
excesso de peso, a hiperglicemia, a dislipidemia e a hipertensão arterial (Kitamura, T. e
cols., 2002; Scheer, F.A. e cols., 2009; Roenneberg, T.E. cols., 2007; Tsai, K.E. cols.,
2005; Wang, X.S. e cols., 2011; Winget, C.M. e cols., 1989).
Estudos demonstram uma variação entre 55% a 69% na prevalência de sobrepeso
em trabalhadores de turno (Chatti, S. e cols., 2010; Di Lorenzo, L. e cols., 2003; Parkes,
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K.R., 2002). Elevadas prevalências de dislipidemia e hiperglicemia também têm sido
descritas (Ghiasvand, M. e cols., 2006). Nazri e cols. (2007) observaram uma prevalência
de 47,4% de hipercolesterolemia e 42,1% de hipertrigliceridemia em trabalhadores de
turno. Enquanto Chatti e cols. (2010) encontraram uma prevalência de 11,7% de
hiperglicemia. Além disso, a hipertensão arterial também vem sendo frequentemente
observada (Attarchi, M. e cols., 2012; Chatti, S. e cols., 2010). Nazri e cols. (2008)
observaram que 22,4% dos trabalhadores eram hipertensos em um estudo realizado na
Malásia.
Além da desregulação dos ritmos biológicos estudos demonstram mudanças no
estilo de vida em trabalhadores de turno, tais como alterações dos hábitos alimentares, do
sedentarismo, do tabagismo e do etilismo, que podem aumentar o risco de doenças
cardiovasculares (Conway, P.M. e cols., 2008; Knutsson, A., 2004; Van Amelsvoort, L.G.
e cols., 2004).
Diante do exposto, fica evidente a necessidade de avaliar os fatores de risco
cardiovascular em trabalhadores de turno da região dos Inconfidentes. Sabe-se que
isoladamente os fatores de risco têm impacto nos eventos cardiovasculares. No entanto,
vários modelos de risco cardiovasculares são descritos para o estudo destes fatores
agregados em um indivíduo (Alberti, K.G. & Zimmet, P.Z., 1998; Arsenault, B.J. e cols.,
2009; Beckley, E.T., 2006; Wilson, P.W. cols., 1998). Estudos epidemiológicos têm
estabelecido que múltiplos fatores de risco podem aumentar a probabilidade de eventos
cardiovasculares (Galassi, A. e cols., 2006; Gami, A.S. e cols., 2007; Kannel, W.B. e
cols., 1987). Portanto, estudo de modelos de risco cardiovascular, tais como escore de
Framingham, síndrome metabólica e risco cardiovascular global nesta população pode ser
relevante para adoção de medidas de prevenção e intervenção.
Por outro lado, o aumento do risco de desenvolver doenças cardiovasculares em
trabalhadores de turno, demonstra a necessidade de métodos que detectem precocemente,
alterações clínicas e metabólicas. Os indicadores antropométricos para obesidade tem se
mostrado como importantes instrumentos para predizer o risco cardiovascular. O excesso
de adiposidade associa-se positivamente com as condições patológicas, tais como, a
dislipidemia, a hipertensão arterial, a resistência à insulina e o diabetes mellitus (Can, A.S
e cols., 2008; Marinou, K. e cols., 2010; Fontbonne, A. e cols., 2011).
Apesar de vários trabalhos publicados, existem controvérsias sobre qual dos
indicadores antropométricos para obesidade apresenta maior poder discriminatório para
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risco cardiovascular (Palacios, C. e cols., 2011; Rodrigues, S.L. e cols., 2010;
Sarrafzadegan, N. e cols., 2010). O índice de massa corporal (IMC), muito utilizado em
estudos epidemiológicos, indica obesidade generalizada; já a circunferência da cintura
(CC) e a razão cintura estatura (RCEst) identificam a obesidade central (Lofgren, K. e
cols.,2004 , McCarthy, H.D. & Ashwell, M., 2006; Taylor, R.W., 2000). Recentemente a
circunferência do pescoço (CP) vem sendo proposta como indicador de adiposidade da
parte superior do corpo (Preis, S.R. e cols., 2010).
Portanto, a avaliação do poder preditivo dos indicadores antropométricos para
detecção dos modelos de risco cardiovascular, pode ser importante na prevenção primária
para esta população. A identificação precoce de alterações metabólicas implica na
possibilidade de prevenção de doenças, melhora na qualidade de vida e menores gastos em
saúde.
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2. Revisão de Literatura
2.1 Trabalho por turnos
O trabalho por turnos é caracterizado pela “continuidade da produção e uma
quebra da continuidade no trabalho realizado pelo trabalhador” (Maurice, 1975
apud Fischer, F.M. & Lieber, R.R., 2003). Para a manutenção da continuidade produtiva,
várias turmas de trabalhadores se sucedem nos locais de trabalho, na forma de turnos
alternantes ou fixos (Fischer, F.M. & Lieber, R.R., 2003). No turno fixo o trabalhador
exerce as atividades todos os dias no mesmo horário. No turno alternante cada pessoa
trabalha em vários turnos, modificando seus horários mediante uma escala predeterminada
(Fischer, F.M. & Lieber, R.R, 2003).
A industrialização levou à adoção de operações contínuas em uma série de
indústrias, incluindo a mineração, a manufatura, o transporte e outras modalidades de
serviços (Dochi,Y. e cols., 2009). Isso resultou em um aumento na proporção da população
rotineiramente engajados no trabalho em turnos. Na comunidade Europeia e nos Estados
Unidos os trabalhadores em turnos representam cerca de 20% da força de trabalho (Ha, M.
& Park,J., 2005). Fischer & Lieber (2003) estimaram que no Brasil, este percentual atinge
15% da força de trabalho.
Embora o trabalho em turnos seja visto como uma solução para a manutenção das
atividades durante 24 horas, essa organização do trabalho, conflita-se com os ritmos
biológicos, familiares e com aqueles da comunidade, originando prejuízos para a saúde dos
trabalhadores, tais como aumento do risco de desenvolver doenças cardiovasculares
(Haupt, C.M. e cols., 2008; Hublin, C. e cols., 2010; Simões, M.R.L e cols., 2010).
2.2 Ritmos Biológicos
Os ritmos biológicos são funções do nosso organismo que variam no tempo de
forma cíclica (Silva, C.F., 2000). Os ritmos mais estudados são aqueles que apresentam
variações em 24 horas que são chamados de circadianos (Halberg, F., 1959). Muitas
funções do organismo humano mostram variação circadiana. Por exemplo, o sono e a
vigília, a temperatura corporal com os menores valores registrados próximo das 05:00
horas da manhã e os maiores entre as 17:00 e 19:00 horas (Bailey, S.L. & Heitkemper,
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M.M, 2001; Wener, R.A., 1979). O cortisol plasmático apresenta seu pico entre as 7:00 e
8:00 horas da manhã (Bailey, S.L. & Heitkemper, M.M., 2001 ; Weitzman, E.D. e cols.,
1971 ; Wilhelm, J.B. e cols., 2001).
O sistema que controla os ritmos que ciclam em período aproximado de 24 horas é
denominado sistema de temporização circadiano (Ralph, R.G. e cols., 1990; Reppert, S.M.
& Weaver, D.R., 2002). O oscilador central desse sistema em mamíferos é o núcleo
supraquiasmático localizado no hipotálamo anterior (Stephan, F.K. & Zucker I., 1972).
Estudos realizados em roedores demonstraram que lesões no núcleo supraquiasmático
aboliram a ritmicidade circadiana comportamental e endócrina (Moore, R.Y. & Eichler,
V.B., 1972; Stephan, F.K. & Zucker, I., 1972). Além disso, os trabalhos mais recentes
mostram que o coração e muitos outros órgãos periféricos, incluindo os pulmões, o fígado
e os rins podem atuar como osciladores circadianos, denominados osciladores periféricos
(James, F.O. e cols., 2007; Young, M.E. e cols., 2007).
Apesar da existência dos osciladores capazes de controlar endogenamente os ritmos
biológicos, os organismos precisam de informações do meio ambiente (“zeitgebers” ou
“sincronizadores”), principalmente do ciclo claro e escuro, para sincronizar suas atividades
de forma mais precisa (Shweiki, D., 2001). O ciclo claro escuro é o “zeitgeber” mais
potente e mais estudado (Emens, J.S. e cols., 2005). Acredita-se que a informação fótica é
enviada ao núcleo supraquiasmático por projeções diretas da retina via trato retino
hipotalâmico (Berson, D. M. e cols, 2002). No entanto outros fatores exógenos tais como o
horário da refeição, a atividade física e o horário de trabalho também podem funcionar
como agentes sincronizadores ou “zeitgerbers” (Roenneberg, T. e cols., 2007; Rimmer,
D.J. e cols., 1998; Winget, C.W. e cols., 1989).
Neste sentido os ritmos circadianos são o resultado da interação entre o sistema de
temporização circadiana com os fatores ambientais aos quais os organismos estão
submetidos. Em condições normais, os ritmos circadianos estabelecem relações de fase
estável entre si, conhecida como organização temporal interna e também com o meio
externo, através do processo de sincronização (Menna-Barreto, L. & WEY, D., 2007).
Nos trabalhadores de turno os ritmos biológicos não estão sincronizados com os
ciclos externos, como o ciclo claro escuro e o horário das refeições, levando a uma
dessincronização externa (Buijs, R.M. & Escobar, C.F., 2010). Caso esta situação persista,
pode ocorrer, em alguns indivíduos, a dessincronização ou desregulação interna dos ritmos
circadianos (Casiraghi, L.P. e cols., 2012).
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Estudos sugerem que desregulação circadiana pode contribuir para alterações
metabólicas tais como, a obesidade, a dislipidemia, a hipertensão e a intolerância à glicose,
considerados como fatores de risco para doenças cardiovasculares (Kitamura, T. e cols.,
2002; Scheer F.A. e cols., 2009; Tsai, L.L. cols., 2005).
2.3 Fatores de risco para doenças cardiovasculares e trabalho em turnos
2.3.1 Obesidade
Estudos recentes demonstraram que trabalhadores de turno possuem maior
propensão a ganho de peso, possivelmente devido alterações do ritmo circadiano e do
estilo de vida (Bray, M.S. & Young, M.E, 2012; Kubo, T. e cols., 2011). Estudo
experimental relatou que ratos expostos à mudança frequente do ciclo claro e escuro
tiveram maior propensão ao ganho de peso e o aumento de gordura abdominal, além do
aumento da ingestão alimentar e aos menores níveis de atividade física (Tsai, L.L. e cols.,
2005). Outro estudo desenvolveu um protocolo de "trabalho noturno" em ratos, forçandoos a ficar ativo durante a fase de luz (período que os ratos dormem). Apesar da ingestão
alimentar total diária ter sido semelhante para todos os grupos, o peso corporal e a gordura
abdominal aumentaram em ratos expostos a atividade durante a durante a fase de luz, no
entanto, estes efeitos não foram observados em ratos expostos a atividades durante a noite,
que corresponde a sua fase ativa (Salgado, R. e cols., 2008).
Estudos epidemiológicos apontam que obesidade tende a ocorre mais
frequentemente em trabalhadores em turnos quando comparado aos diurnos (Manenschijn,
L. e cols., 2011; Morikawa, Y. e cols., 2007; Sookoian, S. e cols., 2007). Suwazono e cols.
(2008) demonstraram que o trabalho em turnos alternantes foi um fator de risco
independente para o ganho de peso em trabalhadores japoneses.
Estudos tem associado o ganho de peso em trabalhadores de turno a um
desequilíbrio de hormônios relacionado ao metabolismo energético, a leptina
(anorexígeno) e a grelina (orexígeno) ( Shea, S.A. e cols., 2005; Watanabe, M. e cols.,
2010). Garaulet e cols. (2010) demontraram que a restrição do sono causou aumento da
concentração de grelina e diminuição da leptina. Altos níveis de grelina podem levar ao
aumento da ingestão calórica e, consequentemente, a obesidade (Spiegel, K. e cols., 2004).
Além disso, mudanças de turnos de trabalho podem promover alterações no padrão
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alimentar. Al-Naimi e cols. (2004) observaram que em trabalhadores noturnos 70% da
ingestão diária foi realizada no horário de trabalho. De Assis e Moreno (2003)
demonstraram que trabalhadores do turno noturno apresentaram alto consumo de
carboidratos e gorduras durante a noite. Isto é preocupante uma vez que, estudos
evidenciam que o efeito termogênico do alimento diminui durante a noite (Romon, M. e
cols., 1993).
A qualidade das refeições também pode ser influenciada pelo trabalho em turnos.
Segundo De Assis e Moreno (2003) a dificuldade de preparar refeições em horários não
convencionais faz com que os trabalhadores em turnos optem por alimentos de rápido
preparo, os quais muitas vezes, são caracterizados por altos teores de gordura. Di Lorenzo
e cols. (2003) demonstraram que a refeição normalmente consumida durante o turno
noturno era pobre em fibras e rica em proteínas de origem animal, ácidos graxos saturados
e alimentos de alto índice glicêmico.
Outro aspecto importante é a atividade física uma vez que os hábitos sedentários
são associados com uma alta prevalência de obesidade (Zimberga, I.Z. e cols., 2012). Em
geral, o trabalho por turnos diminui as oportunidades de realizar atividade física (Atkinson,
G. e cols., 2008).
2.3.2 Diabetes
Evidências sugerem que trabalhadores em turnos apresentam alterações nos níveis
de glicose, possivelmente, devido desregulação dos ritmos circadianos (Bass, J. &
Takahashi, J.S., 2010). Nagaya e cols. (2002) demonstraram que a resistência à insulina
foi mais frequente em trabalhadores de turnos do que nos do dia. Morikawa e cols. (2005)
sugeriram que o trabalho por turnos pode ser um fator de risco para diabetes mellitus. De
Bacquer e cols. (2009) observaram que os trabalhadores de turno apresentaram maior risco
para desenvolver hiperglicemia (De Bacquer, D. e cols., 2009).
No entanto, pouco se sabe sobre os mecanismos subjacentes à relação entre
trabalho em turnos e o diabetes mellitus. Estudos prévios demonstram a existência de
ritmos diários a maior tolerância à glicose (Gagliardino, J.J. e cols., 1984; Lopez-Olmeda ,
J.F. e cols., 2009). Em humanos observa-se uma maior tolerância a glicose no período da
manhã do que durante a noite (Van Cauter, E. e cols., 1997). Lund e cols. (2001)
demonstraram que trabalhadores de turno alternantes apresentaram concentrações de
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glicemia pós prandial e insulina elevadas durante o turno da noite.
Além disso, a privação do sono aumenta a atividade do sistema nervoso simpático e
eleva as concentrações plasmáticas de cortisol e do hormônio de crescimento durante a
noite. Estas alterações podem levar um aumento na resistência à insulina e a redução da
tolerância à glicose (Knuston, K.L. & Van Cauter, E., 2008). Spiegel e cols. (2005)
observaram que a restrição de 4 horas de sono durante 6 noites resultou em intolerância à
glicose em adultos jovens saudáveis.
A restrição de sono em humanos também está associada ao um aumento da ingestão
de alimentos (diminuição da leptina e aumento da grelina) e a preferência por alimentos
ricos em energia, o que provavelmente contribui para o maior risco de obesidade, a
resistência à insulina e consequentemente de diabetes tipo 2 (Knuston, K.L. & Van Cauter,
E., 2008; Spiegel, K. e cols., 2005).
2.3.3 Dislipidemia
Estudos do perfil lipídico de tabalhadores em turnos indicam que as mudanças no
ciclo sono vigília, podem causar alterações nas concentrações de colesterol e triglicerídeos
(Dochi, M. e cols., 2009; Romon, M. e cols., 1992). Ghiasvand e cols. (2006)
demonstraram que os indivíduos que trabalhavam em três turnos apresentavam maiores
níveis de colesterol total, triglicerídeos e LDL do que os demais trabalhadores. Chatti e
cols.

(2010)

encontraram

maiores

prevalências

de

hipercolesterolemia

e

hipertrigliceridemia entre os trabalhadores de turno que nos do dia.
Estas alterações do perfil lipídico podem estar associadas a mudanças do padrão
alimentar que ocorrem em trabalhadores de turno (Lennernas, M. e cols., 1994). Morgan e
cols. (1998) examinaram o impacto da alimentação noturna sobre a intolerância lipídica em
um estudo laboratorial onde os participantes foram isolados de todas as influências
externas. Eles descobriram que a alimentação noturna foi positivamente associada com
concentrações de triglicerídeos aumentados. Romon e cols. (1997) observaram que as
concentrações de triglicerídeos foram mais elevados após uma refeição ingerida às 01:00
do que a mesma refeição ingerida às 13:00 horas. Outros estudos também encontraram
associação entre alimentação noturna e os níveis de triglicerídeos aumentados (Lund, J. e
cols., 2001; Holmbäck, U. e cols., 2002).
Portanto a relação observada entre o trabalho de turno e a dislipidemia pode estar
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associada a uma dessincronização entre horário das refeições e a ritmicidade circadiana de
processos digestivos (endógeno) (Lennernas, M. e cols., 1994). No entanto outros fatores
tais como o tabagismo, o sedentarismo, o estresse e a obesidade também podem estar
associados a dislipidemia em trabalhadores de turnos (Antunes, L.C. e cols., 2010; Dochi,
M. e cols., 2009).
2.3.4 Hipertensão
Estudos têm proposto que a alteração do ciclo sono vigília e dos ritmos circadianos
pode levar ao aumento da pressão arterial em trabalhadores de turno (McCubbin, J.A. e
cols., 2010; Nazri, S.M. e cols., 2008). Nagaya e cols. (2002) encontraram uma maior
frequência de hipertensão entre trabalhadores em turnos. Sakata e cols. (2003) observaram
entre os trabalhadores de uma fábrica japonesa um risco significativamente maior de
desenvolver hipertensão entre os trabalhadores de turno (Oishi, M. e cols., 2005). Outros
estudos mais recentes também observaram relação entre o trabalho em turnos e a
hipertensão (De Bacquer, M. e cols., 2009; Lin, Y.C. e cols., 2009; Suwazono, Y. e cols.,
2008).
Entretanto os mecanismos que influenciam a alteração da pressão arterial em
trabalhadores de turno ainda não são plenamente conhecidos. Alguns estudos têm apontado
que a restrição de sono, devido à alteração do ciclo sono vigília, pode levar a ativação
simpática, explicando pelo menos em parte a hipertensão arterial em trabalhadores de turno
(Tochikubo, O. e cols., 1996; Kitamura, T. e cols., 2002). Estudos experimentais com
normotensos e hipertensos mostraram que a restrição de sono aumentou significativamente
a pressão arterial e a atividade do sistema nervoso simpático (Lusardi, P. cols., 1996;
Lusardi, P.E. cols., 1999). Dois estudos realizados após a privação do sono demontraram
que aumentos significativos da pressão arterial foram acompanhados por aumentos na
excreção urinária de noradrenalina, o que indica um aumento da atividade do sistema
nervoso simpático (Tochikubo, O. e cols., 1996; Lusardi, P. e cols., 1999).
O aumento da susceptibilidade dos trabalhadores em turnos para desenvolver a
hipertensão também pode ser explicado por outros fatores tais como o tabagismo, o
sedentarismo e o consumo alimentar (Nazri, S.M. e cols., 2008).
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2.3.5 Estilo de vida
Estudos têm demonstrado mudanças no estilo de vida em trabalhadores de turno,
tais como alterações dos hábitos alimentares, do sedentarismo, do tabagismo e do etilismo,
que podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares (Conway, P.M. e cols., 2008;
Knutsson, A., 2004; Van Amelsvoort, L.G. e cols., 2004).
Muitos fatores influenciam o hábito alimentar em trabalhadores de turno, incluindo
horários de oferta, da disponibilidade, da fome, da saciedade, dos hábitos sociais e da
conveniência (Conway P.M. e cols., 2008). Em paralelo com as considerações em torno
dos fatores dietéticos, o trabalho por turnos também pode diminuir as oportunidades de
realizar atividade física e a participação em atividades desportivas já que precisam
recuperar o sono nos horários de folga (Conway, P.M. e cols., 2008). .
O consumo de tabaco também é um hábito frequente entre os trabalhadores de
turno como forma de os ajudarem na manutenção da vigília (Knutsson, A., 2004). Em
estudo realizado com indivíduos durante o primeiro ano de trabalho Van Amelsvoort e
cols. (2004) observaram que o consumo de cigarro aumentou entre os que trabalhavam em
turnos alternados e não alterou entre os de turno fixo. Back e cols. (2009) em um estudo
prospectivo com 1529 trabalhadores de várias companhias da Bélgica encontaram uma
frequência de consumo de cigarro significativamente maior entre os trabalhadores de turno
quando comparados aos diurnos.
Outro fator importante associado ao trabalho de turno alternado é o consumo de
álcool. Estudos têm relatado associações entre trabalho por turnos e aumento do consumo
de álcool (Suwazono, Y. e cols., 2008; Sookoian, S. e cols., 2007; Van Amelsvoort, L.G.e
cols., 2004). Uma coorte histórica de 14 anos que estudou os efeitos do trabalho em turnos
sobre a pressão arterial em 8.251 metalúrgicos do sexo masculino constatou que os
trabalhadores por turnos alternados tinham um consumo de álcool significativamente maior
que os trabalhadores de turnos do dia (fixo) (Van Amelsvoort, L.G.e cols., 2004).
2.4 Modelos de Risco Cardiovascular
Conforme supracitado os trabalhadores de turno estão expostos a vários fatores de
risco cardiovasculares, tais como a hipertensão, a obesidade, a dislipidemia, a
hiperglicemia, o tabagismo, o etilismo e o sedentarismo (Conway, P.M. e cols., 2008; De
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Bacquer, M. e cols., 2009; Dochi, M. e cols., 2009; Knutsson, A., 2004; Kubo, T. e cols.,
2011; Van Amelsvoort, L.G. e cols., 2004). Embora estes fatores de risco, isoladamente,
tenham impacto em eventos cardiovasculares, com muita frequência encontram-se
agregados no mesmo indivíduo (Munize, L.C. e cols., 2012; Pereira, J.C. e cols., 2009).
Nesse sentido os modelos de risco tais como o escore de Framingham, a síndrome
metabólica e o risco cardiovascular global têm sido propostos para detecção precoce das
doenças cardiovasculares (Alberti, K.G. & Zimmet, P.Z., 1998; Arsenault, B.J. e cols.,
2009; Beckley, E.T., 2006; Wilson, P.W. cols., 1998).
O Escore de Framingham, desenvolvido para estimar o risco das doenças
coronarianas em 10 anos, é indicado pelas principais diretrizes assistenciais em cardiologia
no mundo, inclusive na brasileira (NCEP Adult Treatment Panel III, 2002; SBC, 2007;
Wilson, P.W. e cols., 1998). Esse escore foi formulado a partir da coorte de Framingham
Heart Study. Baseia-se em parâmetros de fácil acesso clínico tais como, a idade, o sexo, o
tabagismo, a pressão arterial e os níveis de colesterol (Wilson, P.W. e cols., 1998). O
Escore de Framingham tem algumas limitações, uma vez que, baseou-se em participantes
de uma população relativamente homogênea de origem européia e limitada a uma área
geográfica específica o risco absoluto dos participantes não é necessariamente o mesmo
que em outras populações (Arsenault, B.J. e cols., 2009; D'Agostino, R.B. e cols., 2001).
Além disso, ele também é menos preciso na avaliação de risco cardiovascular de curto
prazo e nos jovens, e desconsidera importantes fatores de risco tais como a dieta, a
adiposidade corporal e a atividade física (Brindle, P. e cols., 2006; Greenland, P. e cols.,
2001; Lotufo, P.A., 2008).
A síndrome metabólica (SM), inicialmente conhecida como síndrome da resistência
à insulina, síndrome X, síndrome plurimetabólica ou quarteto mortal, está relacionada às
doenças cardiovasculares (De Fronz, R., 1997; Freitas, E.D. e cols., 2008; Kaplan, N.M.,
1989; Reaven, G.M., 1998). Independentemente da denominação, trata-se do agrupamento
de fatores de risco cardiovasculares como hipertensão arterial, alteração no metabolismo
glicídico (resistência à insulina, hiperinsulinemia, intolerância à glicose ou diabetes tipo 2),
dislipidemia (triglicerídeos alto e HDL-colesterol baixo) e a obesidade (Manna, T.D. e
cols., 2006). Embora a fisiopatologia da SM não esteja clara, evidências mostram que o
mecanismo fisiopatológico básico da SM é a resistência à insulina (Reaven, G.M., 1998).
Apesar da ampla utilização na literatura científica e da importância clínica, sua
definição tem sido questionada em vários aspectos, principalmente devido à variedade de
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conceitos e critérios de diagnósticos. Além disso, alguns estudos têm criticado a utilidade
do conceito de síndrome metabólica na prática clínica, uma vez que, o poder preditivo da
mesma parece não ser maior do que a soma de seus componentes individuais (Kahn, R. e
cols., 2005; Reaven, 2011). Apesar das controvérsias, é importante salientar que, a SM
tem um lugar de destaque na literatura científica. Além disso, seus críticos não a
descartam, apenas propõem que novos estudos sejam feitos para esclarecer pontos
imprecisos na sua compreensão (Kahn, R. e cols., 2005).
Por outro lado alguns autores têm proposto a utilização do risco cardiovascular
global, que consiste na combinação dos fatores de risco tradicionais do escore de
Framingham e componentes da síndrome metabólica, além de outros fatores de risco
(Arsenault, B.J., 2009; Beckley, E.T., 2006). Entre estes fatores pode-se citar a hipertensão
arterial, a hiperglicemia, a elevação do LDL-c e triglicerídeos, o HDL-c baixo, a obesidade
abdominal, o sedentarismo, o tabagismo e o etilismo.
Assim embora os modelos de risco cardiovascular apresentem algumas limitações
são amplamente utilizados em estudos epidemiológicos e podem ser aplicados na atenção
primária. A utilização dos modelos de risco em detrimento dos fatores de risco isolados
podem permitir a detecção, a intervenção e a prevenção das doenças cardiovasculares.
2.5 Indicadores antropométricos e o risco cardiovascular
Os trabalhadores de turno apresentam maior propensão a desenvolver a obesidade
devido a alterações no hábito alimentar, o sedentarismo e as alterações dos ritmos
circadianos (Atkinson, G. e cols., 2008; De Assis, M.A. e cols., 2003; Bray, M.S. &
Young, M.E., 2012). Além disso, o diabetes, a resistência à insulina, a dislipidemia e a
hipertensão também tendem a ocorrer mais frequentemente em trabalhadores em turnos
(Chatti, S. e cols., 2010; De Bacquer, D. e cols., 2009; Nagaya, T.E. e cols., 2002). Neste
sentido estudos demonstraram que esta população apresenta maior risco de desenvolver
doenças cardiovasculares (Haupt, C.M. e cols., 2008; Hublin, C. e cols., 2010).
Sabe-se que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil
e no mundo (Datasus, 2011a; WHO, 2009). Dentre os fatores de risco para eventos
cardiovasculares a obesidade vem recebendo bastante atenção, uma vez que o excesso de
gordura corporal associa-se com grande frequência a condições tais como dislipidemias,
hipertensão arterial, resistência à insulina e diabetes (Can, A.S. e cols., 2008; Marinou, K.
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e cols., 2010; Fontbonne, A. e cols., 2011).
Portanto avaliar e detectar excesso de gordura corporal em trabalhadores de turno
o mais precocemente possível pode contribuir na redução de eventos cardiovasculares.
Existem diversos métodos que podem ser utilizados nesta avaliação, com diferentes níveis
de precisão, custo e dificuldade de utilização (Rezende, F. e cols., 2007). De acordo com
Martin e Drinkwater (1991), esses métodos são divididos em três grupos: diretos, indiretos
e os duplamente indiretos.
O método direto, apesar de apresentar elevada precisão, tem utilidade limitada,
pois a análise consiste na separação e pesagem de cada um dos componentes corporais
isoladamente, mediante a dissecação de cadáveres (Clarys, J.P. e cols., 1984; Eliss, K.J.,
2001). Os métodos indiretos, tais como a pesagem hidrostática e o Dual Energy X ray
Absorptiometry (DEXA) são considerados precisos na avaliação da composição corporal,
entretanto por serem dispendiosos e de execução complexa sua utilização em estudos
populacionais, bem como diagnósticos clínico, torna-se muitas vezes inviável (Heyward,
V., 2001).
Em

contrapartida,

métodos

duplamente

indiretos,

como

os

indicadores

antropométricos, são mais acessíveis e de fácil execução o que os tornam aplicáveis em
estudos populacionais, em pesquisas de campo e na prática clínica (Guedes, D.P., 2006).
Entre os indicadores antropométricos podemos citar o índice de massa corporal, a
circunferência da cintura, a razão cintura estatura e a circunferência do pescoço.
O índice de massa corporal tem sido o índice de obesidade mais frequentemente
utilizado por clínicos e em estudos epidemiológicos para identificar os indivíduos e as
populações em risco de doenças cardiovasculares (Rahman, M. & Berenson, A.B., 2010;
WHO, 2000). É um método simples, prático, rápido, de fácil aplicabilidade e mensuração,
além de requerer menos treinamento e equipamentos baratos (Ellis, K.J., 2001). Entretanto,
existem algumas limitações com relação ao seu uso, já que ele não fornece informações
sobre a composição corporal e a distribuição da gordura corporal (Garn, S.M. e cols.,
1986). Além disso, os pontos de corte propostos para definição de excesso de peso
desconsideram a idade, sexo e etnia (Bemben, M.G. e cols., 1995; Deurenberg-Yap, M. e
cols., 2000; Lim, S. e cols., 2004). Embora o IMC tenha suas limitações, continua a ser
uma medida simples de obter e amplamente utilizado em grandes estudos internacionais
(Ellis, K.J., 2001).
A circunferência da cintura é o indicador antropométrico de adiposidade abdominal

14

mais utilizado na predição de risco cardiovascular (Lofgren, K. e cols., 2004; Zhu, S. e
cols., 2002; Wang, Z. & Hoy, W.E., 2004). Atualmente, esta medida tem recebido muita
atenção pelo fato de ser forte preditora da quantidade de gordura visceral, que esta
relacionada com o aparecimento de alterações cardiometabólicas (Despres, J.P. e cols.,
2008; Gastaldelli, A., 2008; Sanches, F.M. e cols., 2008). O mecanismo preciso que
explica a associação entre obesidade abdominal e risco cardiovascular ainda não é bem
conhecido. Existem evidências que a gordura visceral em excesso promove a liberação de
ácidos graxos livres na circulação geral e portal que irão comprometer a resposta tecidual à
insulina, reduzir a captação da glicose pelos tecidos e acarretar a hiperinsulinemia
(Després, J.P. & Lemieux,I., 2006 ). A elevação na insulina plasmática contribui para
ativação do sistema nervoso simpático, podendo causar um aumento da pressão arterial
(DeFronzo, R.A. & Ferrannini, E., 1991; Lopes , H.F., 2007).
Apesar das vantagens da utilização da circunferência da cintura, algumas limitações
são citadas em relação a este método, como por exemplo, a falta de padronização na
tomada da medida, não levar em consideração a estatura dos indivíduos e as diferenças na
composição corporal dos diversos grupos etários e raciais o que dificultam o
desenvolvimento de pontos de corte universais (Ferreira, M.G. e cols., 2006; Schneider,
H.J. e cols, 2007; Wang, J. e cols., 2003). Além disso, os pontos de corte utilizados nos
países da América do Sul são os mesmos propostos para população sul asiática (IDF,
2005).
Outro indicador antropométrico de adiposidade abdominal que vem sendo utilizado
como preditor de risco cardiovascular é a razão cintura estatura (Ashwell, M. e cols., 1996;
Silva, D.A.S. e cols., 2012). A justificativa para o seu emprego está no pressuposto de que,
para determinada estatura, há um grau aceitável de gordura armazenada na porção superior
do corpo (McCarthy, H.D. & Ashwell, M., 2006). Alguns estudos tem proposto que ajuste
pela estatura permite o estabelecimento de um ponto de corte único e aplicável à população
geral, independentemente do sexo, da idade e da etnia (Aswell, M. & Hsieh, S.D., 2005;
Browning, L.M. e cols., 2010).
A circunferência do pescoço também vem sendo apontada como outro possível
marcador de risco para doença cardiovascular (Ben-Noun, L.L. & Laor, A., 2006; Hoebel,
S. e cols., 2010). Os primeiros trabalhos demonstrando a sua utilização como um índice de
obesidade da parte superior do corpo e sua relação com os fatores de risco cardiovascular
foram realizados por Ben-Noun e cols. (2001) e Sjöström e cols. (1995). Uma possível
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explicação para esta relação é a liberação de ácidos graxos livres pela gordura subcutânea
da parte superior do corpo, estimado pela circunferência do pescoço (Jensen, M.D., 1997;
Nielsen, S. e cols., 2004). Estudo realizado por Preis e cols. (2010) na coorte de
Framingham verificou que a circunferência do pescoço estava positivamente associada
com risco cardiovascular, mesmo após ajuste por gordura visceral. No entanto, poucos
estudos são realizados para avaliar o poder preditivo da circunferência do pescoço na
detecção de risco cardiovascular.
Portanto, vários indicadores antropométricos vêm sendo sugerido para detecção de
risco cardiovascular. Entretanto a escolha do melhor indicador ainda permanece
controversa. A Organização Mundial de Saúde recomenda a utilização do IMC como
critério universal de sobrepeso e obesidade, além disso recomendam também a utilização
de medidas de distribuição de gordura abdominal, como a circunferência da cintura (CC)
(WHO, 2000). Alguns autores têm proposto a razão cintura estatura (RCEst) como o
melhor indicador antropométrico para prever o risco de DCVs e da síndrome metabólica
(Hsieh, S.D. & Muto, T., 2005; Rodríguez Pérez, M.D. e cols., 2010). Estudo realizado
com a população brasileira não encontraram diferenças entre o IMC, CC e RCEst na
predição da síndrome metabólica (Rodrigues, S.L. e cols., 2010). Por outro lado, estudos
comparativos entre a CP e os demais indicadores são raros .
Diante do exposto fica evidente a necessidade de mais estudos em populações
específicas, inclusive em trabalhadores de turno, que analise o poder preditivo de índices
antropométricos para fatores de risco cardiovasculares.
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3 Objetivos
3.1 Objetivo Geral
Descrever as prevalências dos fatores e dos modelos de risco cardiovascular e o
poder preditivo dos índices antropométricos para triagem do risco cardiovascular, em
trabalhadores de turnos alternantes na região dos Inconfidentes.

3.2 Objetivos Específicos:

•

Estimar a prevalência de fatores e marcadores nutricionais, clínicos,
bioquímicos e comportamentais de risco cardiovascular em trabalhadores de
turnos alternantes.

•

Avaliar a relação entre o tempo de trabalho de turno alternante e diferentes
modelos de risco cardiovascular em trabalhadores de turnos alternantes.

•

Determinar a capacidade discriminatória dos índices antropométricos na
detecção do risco cardiovascular em trabalhadores de turnos alternantes.

.
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4. Materiais e Métodos
4.1 Local e População do Estudo
O estudo foi realizado em uma mineradora da Região dos Inconfidentes, Minas
Gerais, em 2011.
A população do estudo foi constituída por operadores de caminhão fora de estrada,
do sexo masculino, que trabalhavam em regime de turnos alternantes, cuja jornada de
trabalho era e 6 horas por turno com 12 horas de descanso. A atividade laboral era
realizada por grupo de operadores divididos em turmas, da letra A a E, que se revezavam
entre os turnos e as folgas. Cada turma trabalhava quatro dias e descansava 36 horas,
realizando um revezamento decrescente que começava pelo quarto turno de trabalho
(19h00min às 01h00min hora) Os turnos eram subdivididos em quatro, a saber: 01h00min
às 07h00min; das 07h00min às 13h00min; das 13h00min às 19h00min; das 19h00min às
01h00min.
4.2 Desenho do Estudo
Estudo epidemiológico de delineamento transversal.
4.3 Amostra e processo Amostral
Foram recrutados para o estudo, o universo de operadores de máquinas do sexo
masculino, sendo elegíveis no período do estudo novecentos e cinquenta e dois (952)
indivíduos.
4.4 Critérios de inclusão e exclusão
Para a inclusão no estudo, o trabalhador da mineradora deveria ser operador de
máquina pesada, do sexo masculino, trabalhar em turnos alternantes. Foram excluídos os
indivíduos que estavam afastados e de folga por qualquer motivo.
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4.5 Coleta de dados
O trabalho de campo foi realizado nos ambulatórios das minas. Os trabalhadores
foram abordados inicialmente, pelo professor pesquisador, que explicou sobre o projeto,
bem como sobre a participação voluntária e confiabilidade dos dados.
Todos assinaram o termo de consentimento pós-informado. A coleta de dados foi
realizada por uma equipe previamente capacitada para aplicar o questionário (Anexo 1) e
aferir os dados antropométricos, da composição corporal e da pressão arterial.
4.6 Variáveis do estudo
4.6.1 Sociodemográficas
As informações sociodemográficas foram obtidas por meio de questionário
estruturado aplicado face a face, sendo agrupadas e categorizadas em:

•

Idade: categorizada nas faixas de 20 a 29 anos, 30 a 39 anos e ≥ 40 anos.

•

Escolaridade: Ensino fundamental incompleto (analfabeto, saber ler e
escrever, primeiro grau incompleto), ensino fundamental (primeiro grau
completo, segundo grau incompleto), ensino médio (segundo grau
completo, técnico, superior incompleto) e superior completo.

•

Cor da pele (auto-referida): branca e não branca (amarela, indígena, negra,
mulata, parda e mestiço).

•

Situação Conjugal: com cônjuge e sem cônjuge (indivíduos solteiros,
separados / divorciados e viúvos).

4.6.2 Nutricionais
A avaliação nutricional foi baseada nas medidas de peso e altura para estimar o
Índice de Massa Corporal (IMC), a Circunferência da Cintura (CC), a Razão Cintura/
Estatura (RCEst) e a Circunferência do Pescoço (CP).

19

Peso
O peso foi aferido por meio da balança TANITA IRONMAN modelo BC554®, com
monitor de composição corporal por bioimpedância bipolar, com capacidade para 150 Kg e
precisão de 100 g. Os indivíduos foram pesados em pé, descalços e posicionados
corretamente nos eletrodos, sem adornos metálicos e com o mínimo de vestuário possível,
conforme preconizado por Lohman e cols. (1998). Todos foram orientados a esvaziarem a
bexiga antes da medição.
Altura
A estatura foi aferida pelo estadiômetro de campo ALTUREXATA® com escala em
centímetros e precisão de 1 milímetro. A mensuração foi realizada com os indivíduos
descalços em posição ereta, pés unidos, glúteos, ombros e calcanhares encostados no
aparelho, enquanto os braços permaneciam soltos ao longo do corpo. Com a mão sob o
queixo do indivíduo, posicionou-se sua cabeça a fim de que a parte inferior da órbita ocular
estivesse no mesmo plano do orifício externo do ouvido (plano de Frankfurt). A leitura foi
feita no milímetro mais próximo no momento em que o esquadro móvel que acompanha a
haste vertical encostava-se à cabeça do indivíduo em apnéia após a expiração forçada.
Índice de Massa Corporal (IMC)
O IMC foi calculado a partir do peso e da estatura, sendo obtido por meio da
seguinte equação:
IMC=

peso(kg)
estatura 2 (m)

O IMC foi categorizado conforme os pontos de corte estabelecidos pela
Organização Mundial de Saúde (tabela 1) (WHO, 1995).
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Tabela 1- Critérios de classificação do índice de massa corporal (kg/m2) para indivíduos
adultos
Classificação
IMC (kg/m2)
Baixo Peso

<18,5

Eutrofia

≥ 18,5 e < 25

Sobrepeso

≥ 25 e < 29,9

Obesidade

≥ 30

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 1995 (WHO, 1995).
Foram considerados como portadores de risco cardiovascular indivíduos com IMC
≥ 25 kg/m2.

Circunferência da Cintura (CC)
A circunferência da cintura (CC) foi mensurada com fita métrica simples e
inelástica, com o indivíduo em posição ereta, abdômen relaxado, braços lateralmente ao
corpo, pés unidos e peso igualmente distribuído para os dois membros inferiores. A
marcação foi feita no ponto médio entre a crista ilíaca e o último arco costal (WHO, 2000).
Solicitou-se ao indivíduo que respirasse normalmente durante o procedimento a fim de
prevenir contração dos músculos pela respiração contida (WHO, 1995).
Posteriormente, a fita métrica foi posicionada horizontalmente ao redor do ponto
médio e mantida de tal forma a permanecer inerte para a realização da leitura da
circunferência no milímetro mais próximo.
Para classificação da circunferência da cintura foram utilizados os valores
recomendados pela International Diabetes Federation (IDF, 2005). Os indivíduos foram
considerados como portadores de obesidade central quando a CC apresentou valores iguais
ou superiores a 90 cm (IDF, 2005).
Razão Cintura/Estatura (RCEst )
A razão cintura estatura foi calculada a partir da circunferência da cintura e
estatura, sendo obtida por meio da seguinte equação:
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RCEst = Circunferência da cintura (cm)
Estatura (cm)

Os indivíduos foram classificados com razão cintura/estatura sem risco para
doenças cardiovasculares quando RCEst era < 0,50 e com risco RCEst ≥ 0,50 (Browning,
L.M. e cols., 2010).
Circunferência do Pescoço (CP)
A circunferência do pescoço foi mensurada com uma fita métrica ao nível da
cartilagem cricortireóida, logo acima da proeminência laríngea (Laakso, M., 2002). O
indivíduo foi orientado a permanecer em pé, com a coluna ereta e a cabeça no plano
horizontal de Frankfurt.
Para a definição de risco cardiovascular de acordo com a circunferência do pescoço
foi adotado o ponto de corte de CP≥39,5 cm, proposto por Ben-Noun e cols. (2001).
4.6.3. Clínica
Pressão arterial (PA)
.
A pressão arterial (PA) foi aferida com aparelho digital modelo HEM-705CP
(Omron Healthcare, Inc., Intellisense, Bannockburn, Illinois, USA) com braçadeiras nas
dimensões ajustadas à circunferência do braço, com o indivíduo sentado e com o braço
direito distendido na altura do coração. As aferições foram feitas após repouso de
aproximadamente 5 minutos, sendo aferidas três vezes, com um intervalo mínimo de 1
minuto entre as medidas. Os indivíduos foram orientados a não fumar, não tomar café ou
se alimentar nos 30 minutos anteriores à aferição. Para minimizar erros, o indivíduo
também foi orientado a não falar durante a aferição (SBC, 2010).
Os valores de pressão arterial foram determinados pela média das aferições. Para a
classificação da PA foram adotados os pontos de corte recomendados pela VI Diretrizes
Brasileira de Hipertensão Arterial (tabela 2) (SBC, 2010).
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Tabela 2 Critérios para a classificação da pressão arterial em adultos
Classificação

Pressão Sistólica

Pressão Diastólica

(mmHg)

(mmHg)

Ótima

< 120

< 80

Pré-hipertensão

< 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 2010 (SBC,2010)
Na classificação dos indivíduos em risco cardiovascular adotou-se os valores de
pressão arterial sistólica acima de 130 mmHg e/ou diastólica acima de 85 mmHg e/ou em
uso de medicamento (IDF,2005).
4.6.4 Bioquímicas
A coleta das amostras biológicas foi previamente agendada pelo setor de medicina
da mineradora. Após permanecerem em jejum por 12 horas, os indivíduos foram
submetidos à coleta de 13 mL de sangue venoso por punção da veia cubital a vácuo em 2
tubos Vacuette® (VACUETTE® DO BRASIL, São Paulo), um com fluoreto de sódio para
dosagem da glicose sérica e outro sem anticoagulante para a dosagem de colesterol total
e frações. Foram utilizadas agulhas múltiplas descartáveis de 25 x 7mm (Becton
Dickinson).
Os procedimentos de obtenção das amostras, centrifugação e análises bioquímicas
foram executados pelo Laboratório credenciado pela mineradora. Ressalta-se que todas as
medidas de proteção e segurança foram tomadas visando a biossegurança dos pesquisados
e pesquisadores, de acordo com as normas, visando assim à diminuição do risco biológico
e a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos.
Foram realizadas análises das concentrações de glicose, triglicerídeos, colesterol
total e frações.
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Glicemia de jejum
A glicemia de jejum foi determinada pelo método enzimático-colorimétrico, sem
desproteinização (In Vitro Diagnóstica). A glicose foi determinada após a oxidação
enzimática na presença de glicose oxidase segundo sequência de reações descritas abaixo:
Glicose + O2 + H2O

Ácido glucônico + H2O2

H2O2 + 4- aminofenazona + fenol

Quinonimina + 4 H2O

Para o diagnóstico de hiperglicemia baseou-se nos critérios da Associação
Americana de Diabetes (ADA, 2008). Desse modo, foram considerados como
hiperglicêmicos os indivíduos que apresentaram glicemia de jejum com nível igual ou
acima de 100 mg/dL ou aqueles com diagnóstico prévio de diabetes e/ou em uso de
hipoglicemiante.
Triglicerídeos e Colesterol
As concentrações de triglicerídeos e colesterol foram determinadas no analisador
CM 200 (WIENER LAB, Rosario, Argentina) pelo método enzimático-colorimétrico por
meio dos kits Triglycerides Liquicolor

mono

e Cholesterol Liquicolor (Human do Brasil,

Itabira, Brasil).
Os triglicerídeos foram determinados após a hidrólise enzimática com lípases e a
determinação do colesterol total após hidrólise enzimática e oxidação.
A fração HDL-c foi verificada pelo método enzimático-colorimétrico HDL direto –
PP.
Posteriormente, foi calculada a fração LDL-c por meio da equação de Friedewald
(1972) para concentrações menores que 400 mg/dL, conforme descrito na fórmula abaixo:

Fórmula:

LDL-c = Colesterol Total – (HDL-c + VLDL)
Nota: VLDL = triglicerídeos/5
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As alterações dos lipídios séricos foram analisadas conforme os critérios da IV
Diretriz Brasileira Sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (tabela 3) (SBC,
2007).
Tabela 3- Valores de referência de lipídios séricos
Lípides

Normal

(mg/dL)

Alterado (mg/dL)

CT

<200

> 200

LDL-c

<160

> 160

TG

<150

> 150

> 40 Homem

< 40 Homem

> 50 Mulher

< 50 Mulher

HDL-c

Fonte: IV Diretriz Brasileira Sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose
(SBC, 2007)

4.6.5 Comportamentais
Atividade Física
O instrumento utilizado para avaliar o nível de atividade física foi o Internacional
Physical Activity Questionnaire (IPAQ) versão 8 (forma longa), composto de 31 perguntas,
o qual avalia os hábitos de vida relacionados a realização de atividades físicas distribuídas
nas situações de trabalho, transporte, atividades domésticas e lazer (Anexo 1). O
questionário foi aplicado na forma de entrevista face a face para minimizar problemas com
entendimento e interpretação das questões.
Para o cálculo dos escores de atividade física foram empregados os procedimentos
descritos nas Diretrizes para Processamento e Análise de Dados do IPAQ - Guidelines for
Data Processing and Analysis of the International Physical Activity Questionnaire (2005).
Foram calculados os gastos de energia em cada domínio de atividade (trabalho,
transporte, atividades domésticas, lazer e total), expressos em MET (Measure Energy
Total) para a computação do nível de atividade física. Para o calculo dos METs recorreu-se
à multiplicação do tempo semanal de prática de atividades físicas (em minutos) por uma
constante referente à intensidade das atividades. A constante utilizada nos domínios do
trabalho e do lazer foi 3,3 para caminhada, 4 para atividades de intensidade moderada e 8
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para atividades de intensidade vigorosa. No domínio dos transportes, a constante utilizada
foi 3,3 para caminhada e 6,0 para ciclismo. No domínio das atividades domésticas utilizouse como constante de intensidade 5,5 para atividades vigorosas, 4,0 para atividades
moderadas no jardim/quintal e 3,0 para atividades moderadas dentro de casa. O cálculo do
escore de atividade física total foi obtido pela soma dos escores dos domínios (Guidelines
2005).
Os indivíduos de acordo com os níveis de atividade física (NAF) foram
categorizados em alto, moderado e baixo de acordo com os critérios abaixo descritos
(Guidelines 2005):
•

Alto NAF: aqueles que realizavam atividade vigorosa três ou mais dias por
semana, atingindo pelo menos 1.500 MET-minutos/semana, ou sete ou mais
dias de qualquer combinação de caminhada e atividade física vigorosa ou
moderada, atingindo 3.000 MET-minutos/semana.

•

Moderado NAF: aqueles que apresentavam três ou mais dias de atividade
vigorosa por pelo menos 20minutos/dia, ou ≥ 5 dias de atividade moderada
e/ou caminhada por 30minutos/dia, ou ≥ 5 dias de alguma combinação de
caminhada, atividade moderada ou vigorosa atingindo no mínimo 600
MET-minutos/semana.

•

Baixo NAF: foram considerados aqueles que não alcançaram nenhum dos
critérios das categorias anteriores.

Foram considerados de risco indivíduos que apresentaram baixo nível de atividade
(SBC, 2010).
Consumo de álcool
O consumo de álcool foi mensurado através do Alcohol Use Disorders
Identification Test (AUDIT), instrumento desenvolvido pela Organização Mundial da
Saúde (Babor, T.F e cols, 2001). Este questionário é composto por dez questões cada uma
com escore que varia de zero a quatro, totalizando o valor máximo de 40 pontos (Anexo 1).
As primeiras três perguntas fazem referência à frequência e quantidade, verificando o uso
excessivo da ingestão de bebidas alcoólicas. As perguntas quatro, cinco, seis exploram a
possibilidade de dependência do consumo do álcool. As quatro últimas questões referem-se
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a danos a saúde, resultantes do consumo. Sua classificação indica o padrão de consumo de
álcool, como demonstrado na tabela 4.
Tabela 4- Critérios para a definição do padrão de consumo de álcool segundo a pontuação
do AUDIT
Padrão de consumo
Pontuação
Baixo risco ou abstêmio

0a7

Risco

8 a 15

Nocivo

15 a 19

Provável dependência

20 ou mais pontos

Fonte: The Alcohol Use Disorders Identification Test Guidelines for Use in Primary Care
2001 ( Babor, T.F. e cols,2001 ).
Para o estudo foram considerados de risco os trabalhadores que obtiveram
pontuação ≥ 8 pontos.
Tabagismo
Os participantes foram indagados sobre o hábito de fumar, sendo os mesmos
categorizados em 3 grupos: os que nunca fumaram, os ex-fumantes (aqueles que pararam
de fumar há mais de seis meses) e os fumantes (fumam atualmente ou pararam de fumar há
menos de seis meses) (IDF, 2005; SBC, 2010).
4.6.7 Tempo de trabalho em turnos
O tempo de trabalho em turnos foi mensurado em anos e posteriormente
categorizado de acordo com Knutsson (2004) para fins de análise em:
•

Menor que 5 anos de trabalho em turnos

•

5 anos ou mais anos de trabalho em turnos

4.6.8 Modelos de risco cardiovasculares
O risco cardiovascular foi avaliado segundo os critérios dos modelos: risco
cardiovascular global (RCG), Síndrome Metabólica (SM) e Escore de Framingham (EF).

27

Risco Cardiovascular Global (RCG)
Foram considerados como portadores de risco cardiovascular global aqueles
trabalhadores que apresentavam hiperglicemia ou mais de dois dos fatores de risco abaixo
listados (NCEP ATP III, 2002; Yusuf ,S., 2004 ).

•

Obesidade abdominal (circunferência da cintura ≥ 90 cm)

•

Triglicerídeos ≥ 150 mg/dL

•

Colesterol HDL < 40 mg/dL

•

Pressão arterial sistólica ≥130 mmHg e/ou pressão arterial diastólica ≥85
mmHg e/ou tratamento de antihipertensivo

•

LDL colesterol ≥160 mg/dL

•

Tabagismo

•

Consumo de risco de bebidas alcoólicas

•

Baixo nível de atividade física

Síndrome Metabólica (SM)
A síndrome metabólica foi avaliada de acordo com os critérios recomendados pela
International Diabetes Federation (IDF), National Heart Lung and Blood Institute
(NHLBI), American Heart Association (AHA), World Heart Federation (WHF),
International Atherosclerosis Society( IAS) e International Association of the Study of
Obesity - IASO (Alberti, K.G. e cols., 2009). O método estabelece que para o diagnóstico
da SM haja a combinação de pelo menos três dos seguintes componentes:
•

Obesidade abdominal (Circunferência da cintura ≥90 cm)

•

Glicemia de jejum ≥100 mg/dL e ou tratamento de antidiabético;

•

Triglicerídeos ≥150 mg/dL;

•

Colesterol HDL <40 mg/dL

•

Pressão arterial sistólica ≥130 mmHg e/ou pressão arterial diastólica ≥85
mmHg e/ou tratamento de antihipertensivo.
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Escore de Framingham (EF)
Para o cálculo do Escore de Framingham utilizou-se a idade, a pressão arterial
sistólica e diastólica, o nível de colesterol total, HDL-c, tabagismo e a presença ou não de
Diabetes Mellitus (SBC, 2007). Após o cálculo, foi consultada uma tabela onde se
verificou o risco de doenças cardiovasculares em 10 anos (Anexo 2).
No presente estudo, a estratificação do Escore de Risco de Framingham utilizada
foi a da IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose (SBC,
2007).
•

Baixo Risco: em 10 anos risco absoluto de eventos ≤ que 10%.

•

Médio Risco: em 10 anos risco absoluto de eventos maior que
10% porém menor do que 20%.

•

Alto Risco: em 10 anos risco absoluto de eventos ≥ que 20%.

Para efetuar as análises estatísticas utilizaram-se dois escores: baixo risco e
médio/alto risco.
4.7 Análise Estatística
A construção do banco de dados foi no Epi-info for Windows 3.5.1 e as análises
estatísticas foram realizados com o auxílio do software Statistical Package for the Social
Science (SPSS) versão 17.0. Para todos os testes estatísticos, foi considerado como nível de
significância estatística valores de p inferiores a 5% (p<0,05).
As estatísticas descritivas estão apresentadas na forma de média (± desvio-padrão)
e medianas (máximo e mínimo) quando a variável for contínua; e na forma de frequência
absoluta e relativa quando a variável for categórica.
A normalidade dos dados foi verificada pelo teste Kolmogorov-Smirnov e a análise
de homocedasticidade das variâncias por meio do teste de Levene. Para a comparação das
médias, utilizou-se o teste t-Student quando as variáveis apresentarem distribuição normal,
e para as demais o teste de Mann-Whitney.
Para comparação das variáveis categóricas utilizou o teste exato de Fisher ou teste
de Qui-quadrado (χ2).
A curva ROC (Receiver Operating Characteristic) foi utilizada para a
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avaliação da capacidade preditiva dos índices antropométricos para o risco cardiovascular.
Inicialmente, identificou-se a área total sob a curva ROC entre os indicadores
antropométricos (RCEst, CC, IMC e CP) e os critérios de risco cardiovascular. Como a
definição dos critérios da síndrome metabólica e do risco cardiovascular global inclue a
CC elevada como um dos seus componentes, tornou-se necessário excluir a CC e criar
duas novas variáveis, a saber:
•

Componentes do Risco cardiovascular Global (RCG > 2) - mais que dois
fatores de risco cardiovascular Global (exceto CC) ou presença de
hiperglicemia

•

Componentes da Síndrome metabólica (SM≥2) - dois componentes ou mais
da Síndrome metabólica (exceto CC)

O método de Hanley e McNeil (1983), com intervalo de confiança de 95%
foi usado para comparar as áreas sob a curva para cada variável antropométrica .
Sequencialmente foram identificados os pontos de corte para os índices
antropométricos que obtiveram áreas significativas sob a curva ROC, com seus respectivos
valores de sensibilidade, de especificidade, do valor preditivo positivo e do valor preditivo
negativo. Considerou-se como critério para obter os pontos de corte o maior índice de
Youden (Youden, W.J. ,1950).
4.8 Retorno aos indivíduos
Após a realização desta etapa de avaliação os trabalhadores foram informados sobre
o seu estado de saúde e aqueles que apresentaram alguma alteração foram convidados a
retornar para atendimento ambulatorial na Escola de Medicina da Universidade Federal de
Ouro Preto.
4.9 Aspectos Éticos
O estudo obedeceu aos critérios éticos para pesquisa com seres humanos e a
resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996 (CNS) e foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Ouro Preto sob nº 074/2011
(Anexo 3). Todos os participantes foram informados sobre o objetivo da pesquisa e seus
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direitos como participantes, além disso, eles assinaram um termo de consentimento livre e
esclarecido (Anexo 4).
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5. Resultados
5.1 Análise das Perdas
O número total de trabalhadores de turno alternado nas minas avaliadas era de
novecentos e cinquenta e dois (952) indivíduos do sexo masculino. O número de perda foi
de 274 (28,8%) devido à recusa, férias, afastamentos, folgas e outras razões não
detectáveis. A amostra foi composta por 678 trabalhadores com idade mediana de 34,2
(21,7 – 58,9) anos.
Na tabela 5 são apresentados os dados antropométricos, bioquímicos e clínicos da
amostra do estudo e das perdas. Os dados da amostra foram coletados conforme já descrito
na metodologia, enquanto os das perdas foram obtidos pelos registros dos exames
periódicos da mineradora realizados no período da coleta de dados do presente estudo.
Verificou-se que os dois grupos, da amostra e da perda, apresentaram
características similares em relação à idade, ao índice de massa corporal, aos valores de
glicemia, a pressão arterial diastólica, ao colesterol total e frações e triglicerídeos (tabela
5), exceto para a pressão sistólica, na qual os indivíduos da amostra apresentaram uma
média significativamente maior.
Tabela 5 - Média ou mediana das variáveis clínicas, bioquímicas e antropométrica da amostra e da
perda.
Variáveis
Amostra
Perda
P
n=678
n=274
Idade (anos)a
34,2 (21,7-58,9)
34,00 (24,0-55,0)
0,323
2 b
IMC (kg/m )
26,6 (± 3,9)
26,60 (±4,13)
0,925
PAS(mmHg)a
129,0 (94,3-171,3)
120,0 (100,0-170,0)
<0,001
a
79,3 (54,0-109,0)
80,0 (60-100)
0,277
PAD(mmHg)
CT(mg/dL)b
195,14 (±42,8)
197,27 (±44,60)
0,500
a
HDL-c(mg/dL)
44,61 (18,0-95,0)
46,30 (20,0-100,0)
0,194
a
117,5 (34,4-278,2)
122,4 (32,8-283,60)
0,947
LDL-c(mg/dL)
TG(mg/dL)b
142,22 (±96.0)
147,35 (±111,50)
0,465
Glicemia(mg/dL)b
89,7 (±13,0)
88,9 (±20,0)
0,417
a

teste de Mann-Whitney,b teste t-Student, IMC = índice de massa corporal, PAS = Pressão Arterial Sistólica;
PAD = Pressão Arterial Diastólica; CT = Colesterol Total; HDL-c = High Density Lipoprotein; LDL-c =
Low Density Lipoprotein; TG = Triglicerídeos

5. 2 Caracterização do Grupo Estudado
As características sócio-demográficas da população são apresentadas na tabela 6. A
maioria dos funcionários tinha de 30 a 40 anos (49,6%); possuíam conjugue (67,3%);
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relataram cor da pele não branca (64,6 %) e possuíam ensino médio completo (86,9%).
Tabela 6- Características sóciodemográficas de trabalhadores em turnos alternantes, da
Região dos Inconfidentes, Minas Gerais, Brasil, 2011.
Variáveis
n
%
Faixa etária
20 a 30 anos
169
24,9
30 a 40 anos
336
49,6
>40 anos
173
25,5
Escolaridade
Ensino fundamental incompleto
16
2,4
Ensino fundamental
58
8,6
Ensino médio
589
86,9
Superior
15
2,2
Situação Conjugal
Com conjugue
456
67,3
Sem conjugue
221
32,7
Cor da pele
Branca
240
35,4
Não branca
438
64,6
A tabela 7 mostra os valores médios, desvio-padrão (DP), mediana, mínimo e
máximo das variáveis antropométricas, bioquímicas e da pressão arterial.
Tabela 7- Características antropométricas, bioquímicas e da pressão arterial dos
trabalhadores em turnos da Região dos Inconfidentes, Minas Gerais, Brasil, 2011.
Variáveis
N
Media (±DP)
Mediana (min-max)
2
IMC (kg/m )
678
26,6 (±3,9)
26,5 (15,5-44,0)
CP (cm)
677
39,6 (±3,0)
39,3 (31,8-53,4)
CC (cm)
678
92,0 (±10,3)
91,5 (64,5-138,0)
RCEst
678
0,53 (±0,06)
0,53 (0,36-0,76)
PAS (mmHg)
678
129,1(±14,0)
129,0 (94,3-171,3)
PAD (mmHg)
678
79,9 (±9,4)
79,3 (54,0-109,0)
CT (mg/dL)
678
195,1 (±42,9)
189,0 (104,9-367,0)
117,5 (34,4-278,2)
LDL_c (mg/dL)
669
125,7 (±38,9)
HDL_c (mg/dL)
678
44,6 (±12,0)
44,0 (18,0-95,0)
TG (mg/dL)
678
142,2 (±96,1)
119 (23,0-1238,0)
Glicemia (mg/dL)
678
89,7 (±13,0)
88,3 (52-256)
DP = desvio padrão; min = mínimo; max = máximo; IMC = índice de massa corporal; CP = circunferência
do pescoço; CC = circunferência da cintura; RCEst = razão cintura estatura; PAS = Pressão Arterial Sistólica;
PAD = Pressão Arterial Diastólica; CT = Colesterol Total; HDL-c = High DensityLipoprotein; LDL-c = Low
Density Lipoprotein; TG = Triglicerídeos.
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5.3 Prevalências dos fatores e dos modelos de risco cardiovascular em trabalhadores
de turno.
Fatores de risco nutricionais
Na tabela 8 esta descrita à prevalência dos fatores de risco nutricionais segundo os
diferentes indicadores antropométricos. De acordo com o IMC, a prevalência de sobrepeso
foi de 64,3%. Já para a adiposidade abdominal 57,4% apresentavam CC ≥ 90 cm e 68,1%
RCEst acima de 0,50. Enquanto CP acima de 39,5 cm foi encontrada em 47,8% dos
indivíduos.
Tabela 8- Prevalência dos fatores de risco nutricionias dos trabalhadores em turnos da
Região dos Inconfidentes, Minas Gerais, Brasil, 2011.
Variáveis
N
%
2
IMC (kg/m )
< 25
242
35,7
≥25
436
64,3
CC (cm)
<90
289
42,6
≥90
389
57,4
RCEst
<50
216
31,9
≥50
462
68,1
CP (cm)
<39,5
353
52,2
≥39,5
323
47,8
IMC = índice de massa corporal, CC = circunferência da cintura, RCEst = razão cintura estatura, CP =
circunferência do pescoço.

Fatores de risco bioquímicos e da pressão arterial
A tabela 9 descreve a prevalência dos fatores de risco bioquímicos e da pressão
arterial. Níveis de colesterol total acima dos valores normais foram observados em 39,4%
dos indivíduos, HDL colesterol diminuído em 39,4%, colesterol LDL alto em 15,1 %, e
triglicerídeos acima de 150 mg/dl em 33,8%. A glicemia de jejum apresentou-se alterada
em 15%.
Valores da pressão arterial acima de 130 x 85 mmHg foram encontrados em 51,9%
dos indivíduos avaliados. Sendo que 29,2% destes apresentaram pressão arterial acima de
140 x 90 mmHg.
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Tabela 9- Prevalência dos fatores de risco bioquímicos e da pressão arterial dos
trabalhadores em turnos da Região dos Inconfidentes, Minas Gerais, Brasil, 2011.
Variáveis
N
%
Colesterol Total( mg/dL)
<200
411
60,6
≥200
267
39,4
Triglicerídeos (mg/dL)
<150
449
66,2
≥150
229
33,8
LDL_c (mg/dL)
<160
568
84,9
≥160
101
15,1
HDL_c(mg/dL)
>40
411
60,6
≤40
267
39,4
Glicemia (mg/dL)
<100
576
85,0
≥100
102
15,0
Pressão arterial(mmHg)
326
48,1
<130/85a
b
≥130/85
352
51,9
HDL-c = High Density Lipoprotein; LDL-c = Low Density Lipoprotein, a <130/85 pressão sistólica - <130 mmHg e
pressão diastólica <85 mmHg , b ≥130/85 – Pressão sitolica ≥130 mmHg ou pressão diastólica ≥85 mmHg ou tratamento
de hipertensão previamente diagnosticada.

Fatores de risco comportamentais
A tabela 10 mostra que 14,5% dos indivíduos eram fumantes, 17,7% apresentavam
consumo de risco de bebida alcoólica e 26,1% baixos níveis de atividade física.
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Tabela 10- Prevalência de fatores de risco comportamentais dos trabalhadores em turnos da
Região dos Inconfidentes, Minas Gerais, Brasil, 2011.
Variáveis
n
%
Tabagismo
Não fuma
493
72,7
Ex fumante
87
12,8
Fumante
98
14,5
Consumo de Bebida Alcoólica
Não
558
82,3
Consumo de Risco
120
17,7
Atividade física
Nível alto
232
34,2
Nível moderado
269
39,7
Nível baixo
177
26,1
Fatores de Risco Associados
A figura 1 mostra o número de fatores risco associados para doenças
cardiovasculares encontrados nos trabalhadores de turno alternantes. Neste estudo foi
encontrado em 93,2% dos indivíduos pelo menos 1 fator de risco e em 54,6 %, três ou
mais fatores associados.

22,10%

Porcentagem de indivíduos

n=150

20,80%
n=141

16,50%

15,50%

n=112

n=105

12,20%
n=83
6,8%
n=46

5,20%
n=35

0,90%
n=6

0

1

2

3

4

5

6

7

Numero de fatores de risco cardiovascular
Figura 1 Fatores de risco associados para doenças cardiovasculares nos trabalhadores
em turnos da Região dos Inconfidentes, Minas Gerais, Brasil, 2011
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Modelos de risco cardiovascular: Risco Cardiovascular Global (RCG), Síndrome
Metabólica (SM) e Escore de Framingham (EF)
A tabela 11 apresenta a prevalência de risco cardiovascular através de diferentes
modelos de risco. Observa-se que 57,4% dos indivíduos apresentaram risco cardiovascular
global e 34,5% síndrome metabólica. Verifica-se também, que de acordo com o escore de
Framingham, 88,3 %, 7,7 % e 4,0 % dos indivíduos apresentaram baixo, médio e alto risco,
respectivamente.
Tabela 11 - Prevalências de Risco Cardiovascular Global, Síndrome Metabólica e Escore
de Framingham dos trabalhadores em turnos da Região dos Inconfidentes, Minas Gerais,
Brasil, 2011.
Modelos de risco cardiovascular
n
%
RCG
Não
289
42,6
Sim
389
57,4
Síndrome Metabólica
Não
444
65,5
Sim
234
34,5
EF*
Baixo (<10)
599
88,3
Médio (10 -20)
52
7,7
Alto (≥20)
27
4,0
RCG – Risco Cardiovascular Global; EF-Escore de Framingham; *Referente ao percentual de risco
de desenvolver alguma doença coronariana em 10 anos

5. 4 Modelos de risco para doenças cardiovasculares e o tempo de trabalho em
turnos
A tabela 12 apresenta as prevalências de indivíduos com risco cardiovascular
global, síndrome metabólica e escore (médio e alto) de Framingham, de acordo com o
tempo de trabalho em turnos, segundo a faixa etária.
Na faixa etária compreendida entre os 20 e 30 anos não se observa diferenças
significativas entre os modelos de risco cardiovasculares e o tempo de trabalho em turnos.
Já na faixa entre 30 e 40 anos, os indivíduos com mais de cinco anos de trabalho em turnos
apresentaram um aumento significativo da prevalência de risco cardiovascular global e
escore de Framingham médio/alto. No entanto, na faixa etária acima de 40 anos observa-se
uma redução significativa da prevalência da síndrome metabólica naqueles com mais de
cinco anos de trabalho em turnos.
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Tabela 12 - Prevalências do Risco Cardiovascular Global, da Síndrome Metabólica e Escore de
Framingham de acordo com o tempo de trabalho em turnos, estratificados pela faixa etária dos

trabalhadores em turnos da Região dos Inconfidentes, Minas Gerais, Brasil, 2011.
Tempo de trab.
em turnos

RCG
Sem
n(%)

Com
n(%)

Síndrome Metabólica
Sem
Com
n(%)
n(%)

EF
Baixo
n(%)

Médio/alto
n(%)

20 a
30 anos
(169)

<5 anos
>5 anos
P

59(54,1)
31(51,7)

50(45,9)
29(48.3)
0,759

83(76,1)
51(85,0)

26(23,9)
9(15,0)
0,174

106(97,2)
58(96.7)

3(2,8)
2(3,3)
0,584

30 a
40 anos
(336)

<5 anos
>5 anos
P

56(52,3)
88(38,4)

51(47,7)
141(61,6)
0,016

74(69,2)
139(60,7)

33(30,8)
90(39,3)
0,134

105(98,1)
211(92,1)

2(1,9)
18(7,9)
0,044

> 40 anos
(173)

<5anos
3(14,3)
18 (85,7)
7(33,3)
14(66,7)
16(76,2)
5(23,8)
>5anos
52(34,2) 100(65,8) 90(59,2)
62(40,8) 103(67,8)
49(32,2)
P
0,081
0,025
0,435
Tempo de trab.em turnos- tempo de trabalho em turnos, RCG- Risco cardiovascular global, EF- Escore de
Framingham.

5.5 Poder preditivo dos índices antropométricos para detecção de trabalhadores de
turnos em risco cardiovascular utilizando a Receiver Operating Characteristic
(ROC)
As figuras 1, 2 e 3 apresentam as curvas ROC. As áreas sob a curva ROC do índice
de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC), razão cintura estatura (RCEst) e
da circunferência do pescoço (CP), e os respectivos intervalos de confiança (IC 95%)
podem ser observados na tabela 13. Todos os índices antropométricos analisados
apresentaram poder discriminatório para detecção do risco cardiovascular de acordo com
os modelos analisados. Entretanto, a RCEst apresentou maior área sob a curva ROC para
predizer o risco cardiovascular global do que o IMC e a CP. A RCEst, CC e o IMC
apresentaram maiores áreas para predizer os indivíduos com maior chance para a síndrome
metabólica. Para predizer o escore de Framingham médio/alto a maior área foi do índice
RCEst.
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RCEst= Razão cintura estatura, CC= Circunferência da cintura, IMC= Índice de
Massa Corporal, CP=Circunferência do pescoço

Figura 1 – Curva roc comparando os diferentes índices
antropométricos na definição de mais de dois fatores do risco
cardiovascular global ou hiperglicemia.

RCEst= Razão cintura estatura, CC= Circunferência da cintura, IMC= Índice de
Massa Corporal, CP=Circunferência do pescoço

Figura 2 – Curva roc comparando os diferentes índices
antropométricos na definição de dois componetes ou mais da
Síndrome Metabólica
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RCEst= Razão cintura estatura, CC= Circunferência da cintura, IMC= Índice de
Massa Corporal, CP=Circunferência do pescoço

Figura 3 – Curva roc comparando os diferentes índices
antropométricos na definição do escore de Framingham
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Tabela 13 – Poder discriminatório dos índices antropométricos, por meio da área da curva
ROC, na definição do risco cardiovascular de acordo com diferentes modelos de risco em
trabalhadores em turnos da Região dos Inconfidentes, Minas Gerais, Brasil, 2011.
RCEst
CC
IMC
CP
AUC
RCG>2 0,67

b,c
d

IC 95%
0,64-0,71

AUC IC 95%
0,66

SM≥2

0,71

0,67-0,75

0,70

EF

0,61abc 0,57-0,65

0,58

e

0,62-0,69
e

AUC IC 95%

AUC

IC 95%

0,64

0,60-0,68

0,62

0,58-0,66

0,66-0,73

0,65

0,62-0,69

0,52-0,59

0,55

0,51-0,59

0,67-0,74

0,69

0,54-0,62

0,56

f

RCEst= Razão cintura estatura, CC= Circunferência da cintura, IMC= Índice de Massa Corporal,
CP=circunferência do pescoço.
RCG > 2 = mais de 2 fatores do Risco Cardiovascular Global (exceto CC) ou presença de
hiperglicêmia; SM≥ 2 = dois componentes ou mais da Síndrome metabólica (exceto CC);
EF =escore de Framingham médio/alto;
a,b,c,d,e,f
p<0,05 para as seguintes comparações de área sob a curva ROC: a RCEst v. CC;
b
RCEst v. IMC, c RCEst v CP, d CC v. IMC, e CC v. CP, f IMC v. CP.

Os valores dos pontos de corte dos índices antropométricos como preditores de
risco cardiovascular e suas respectivas, sensibilidade, especificidade, valor preditivo
positivo e valor preditivo negativo são apresentados na tabela 14. Nota-se que RCEst
obteve o melhor equilíbrio entre a sensibilidade e a especificidade para discriminar fatores
de risco cardiovascular global, síndrome metabólica e o escore de Framingham médio/alto,
assim como, apresentou os maiores valores de VPP e VPN.

Tabela 14-Pontos de corte, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo dos indicadores antropométricos
para discriminar o risco cardiovascular dos trabalhadores em turnos da Região dos Inconfidentes, Minas Gerais, Brasil, 2011.
RCEst
PC

Sen

Esp

VPP VPN

CC
PC

Sem Esp

IMC
VPP VPN

PC

Sen

Esp

VPP VPN

CP
PC

Sen

Esp

VPP

VPN

RCG>2

0,52 73,8 53,7 56,1 71,8

87,5 78,1 44,1 52,8 71,5

25,4 72,5 49,7 51,7 67,5

39,8 53,6 64,5

54,8

63,4

SM≥2

0,53 71,9 63,1 59,0 75,2

88,8 78,5 52,1 50,8 73,1

25,8 76,0 56,7 56,5 76,2

39,8 57,3 66,6

55,9

67,8

EF

0,53 72,2 51,3 16,4 93,3

87,8 79,7 37,4 14,4 93,3

28,1 43,0 59,1 12,3 68,7

38,8 68,4 44,3

14,0

91,4

RCEst- Razão Cintura Estatura, CC-Circunferência da Cintura, IMC- Índice de Massa Corporal, CP-Circunferência do Pescoço, RCG> 2 - mais que 2
fatores de Risco Cardiovascular Global (exceto CC) ou presenças de hiperglicêmica ; SM≥ 2 - dois componentes ou mais da Síndrome Metabólica(exceto
CC); EF- Escore de Framingham médio/alto, PC – ponto de corte, Sen- sensibilidade, Esp- especificidade, VPP - valor preditivo positivo, VPN – valor
preditivo negativo.
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6. Discussão
6.1 Análise das Perdas
As perdas apresentaram características similares à amostra em relação à maioria das
variáveis analisadas, exceto para a pressão arterial sistólica, na qual os indivíduos da
amostra apresentaram uma média significativamente maior. Esta diferença pode
possivelmente ser explicada por vários fatores entre eles, o método de aferição da medida,
automática e método convencional (medida aneróide) utilizado na pesquisa e pelos
profissionais de saúde da mineradora, respectivamente. Outra possibilidade para essa
diferença é que o valor anotado para a amostra representa a média de três medidas
pressóricas com intervalos entre elas e os das perdas são valores de uma única medida pelo
método convencional. Portanto, pode-se estimar que, os grupos são semelhantes e que os
dados presentes na pesquisa são representativos para a população do estudo.

6.2 Prevalências dos fatores e dos modelos de risco cardiovasculares
Os resultados do presente estudo demonstram uma elevada prevalência de fatores
de risco cardiovascular em trabalhadores de turnos alternantes da Região dos
Inconfidentes. Estudos sugerem que desregulação circadiana, estresse e mudanças no estilo
de vida podem, em parte, explicar o aumento do risco cardiovascular em trabalhadores de
turno (Frost, P. e cols., 2009; Green, C.B. e cols., 2008).
A prevalência de sobrepeso, foi alta (64,3%) comparada àquela encontrada na
Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) de 2008-2009, em que se estimou que cerca de
50,1% dos indivíduos adultos do sexo masculino brasileiros apresentaram excesso de peso
(IBGE, 2010). Estudos epidemiológicos realizados com homens em diferentes estados do
Brasil também encontraram prevalências de sobrepeso inferiores a do presente estudo, 42%
no Piauí, 47,6% em Santa Catarina e 43,3% em Minas Gerais (Van Eyken, E.B.B.D. &
Moraes, C.L., 2009; Gigante, D.P. e cols., 2009; Longo, G.C. e cols., 2009). Corroborando
com nossos achados, estudos realizados com trabalhadores em turnos de diferentes países
encontraram elevadas prevalências de sobrepeso, 69% na Tunísia e 62,4% na Itália (Di
Lorenzo, L. e cols., 2003; Chatti, S. e cols., 2010).
Em relação à obesidade abdominal estimada pela circunferência da cintura, a
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prevalência observada foi superior que a de um estudo realizado por Costa e cols. (2011)
com adultos brasileiros (34,5%) utilizando o mesmo ponto de corte adotado em nossa
pesquisa. É importante salientar ainda que as prevalências de desvio nutricional de acordo
com a circunferência do pescoço e razão cintura estatura também foram elevadas no
presente estudo. Estes achados são preocupantes uma vez que, adiposidade esta associada a
uma série de alterações metabólicas, tais como, as dislipidemias, a hipertensão arterial, a
resistência à insulina e diabetes (Can, A.S. e cols., 2008; Marinou, K. e cols., 2010;
Fontbonne, A. e cols., 2011).
Uma possível explicação para as elevadas prevalências de desvio nutricional em
trabalhadores de turno seria a desregulação dos ritmos biológicos e as alterações dos
hábitos alimentares. Estudos demonstram que trabalhadores de turno apresentam um
desequilíbrio hormonal com diminuição dos níveis de leptina e o aumento dos níveis de
grelina, o que pode levar ao aumento da ingestão calórica (Spiegel, K. e cols., 2004;
Gauralet, M. e cols., 2010). Além disso, os trabalhadores de turno tendem a fazer muitas
refeições à noite e estudos evidenciam que o efeito termogênico do alimento se mostra
diminuído durante a noite em relação ao período da manhã e da tarde (Romon, M. e cols.,
1993, Atkinson, G. e cols., 2008). Por outro lado, alguns estudos sugerem que o fato de
trabalhadores em turnos não fazerem as refeições junto com a família os estimulem a optar
por alimentos de rápido preparo, os quais muitas vezes são caracterizados por altos teores
de gordura (De Assis, M.A.A & Moreno, C.R.M, 2003). Nesse sentido torna-se evidente a
necessidade de estudos futuros que avaliem o hábito alimentar nesta população para o
direcionamento de medidas de intervenção.
Quanto a pressão arterial observou-se níveis acima de 130 x 85 mmHg em 51,9%
dos indivíduos avaliados, valor este superior ao encontrado em um estudo realizado com
homens adultos no sudeste do Brasil, 43,4% (Eyken, E. & Moraes, C.L., 2009). Sabe-se
que a pressão arterial acima de 130x85 mmHg é considerada um fator de risco potencial
para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (IDF, 2005 ; SBC, 2010).
A prevalência de pressão arterial superior a 140 x 90 mmHg entre os trabalhadores
foi de 29,2%. Enquanto que em estudos brasileiros a prevalência da hipertensão varia entre
20,7 a 29,0% em homens adultos (Brasil, 2011; Eyken, E. & Moraes, C.L., 2009; Rosário
T.M. e cols., 2009). Já dados internacionais, com trabalhadores de turnos com mesma faixa
etária observou-se uma prevalência de hipertensão de 22,4% na Malásia, de 12,4% na
Tunísia e 13,6% no Irã (Attarchi, M., 2011; Chatti, S., 2010; Nazri, S.M., 2008). Chama-se
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atenção para o fato da prevalência encontrada no presente estudo ser próxima ao limite
superior da população geral, e ainda de ter sido mais elevada que a dos trabalhadores de
turno de outros países. No entanto, dois fatores talvez possam explicar a ocorrência de uma
prevalência mais elevada de hipertensão arterial. O primeiro poderia ser o turno alternante,
já que estudos têm demonstrado que trabalhadores de turno estão mais propensos a
desenvolver hipertensão, entretanto os mecanismos ainda não estão claros, mas acredita-se
que umas das causas seja a maior ativação simpática ocasionada pela restrição crônica do
sono (Mc Cubbin, J.A. e cols., 2010). O segundo fator a ser pensado seria a descendência
africana de grande parte da população residente na região dos Inconfidentes, em
decorrência do processo de exploração do ouro no período colonial do Brasil, onde
escravos trazidos da África eram responsáveis pela operação do minério. Alguns autores
observaram que hipertensão é mais frequente em negros que em brancos (Cooper, R.S. e
cols., 2003; Lindhorst, J. e cols., 2007; Needell, J.D., 1995).
Em

relação

ao

perfil

lipídico

observaram-se

maiores

prevalências

de

hipercolesterolemia e HDL–c baixo. Estudos nacionais têm encontrado prevalências de
hipercolesterolemia que variam de 33,9% a 40,4% em homens adultos, valores próximos,
portanto dos encontrados no presente estudo (Carnelosso, M.L. e cols., 2010; Nunes Filho,
J.R. e cols., 2007). Enquanto que estudos realizados com trabalhadores de turno em
diferentes países têm mostrado prevalências que variam de 28,8% a 47,3% (Ghiasvand, M.
e cols., 2006; Nazri, S.M. e cols., 2007).
Níveis baixo de HDL-c foi observado em 39,4% dos trabalhadores, valor este
superior a estudos realizados tanto com a população geral (12,6%) quanto com
trabalhadores de turno (9,21%) (Carnelosso, M.L. e cols., 2010; Nazri, S.M. e cols., 2007).
Este fato é preocupante, uma vez que baixa concentração plasmática da lipoproteína de alta
densidade (HDL-c) está associada com aumento do risco de doença arterial coronariana
(Assman, G. e cols., 1992).
A prevalência de hiperglicemia em nossa população foi bem superior do que as
relatadas por Torquato e cols. (2003) em estudo realizado com homens adultos no sudeste
do Brasil. Entretanto, nossos achados corroboram com os resultados do estudo de Chatti e
cols. (2010) que observaram elevadas prevalências de hiperglicemia em trabalhadores por
turnos. Uma possível explicação para a alta prevalência de hiperglicemia em trabalhadores
de turno pode ser devido as mudanças no hábito alimentar, ao excesso de peso (64,3% no
presente estudo), restrição do sono, e as alterações do ritmo circadiano (Kivima¨ki, M. e
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cols., 2011).
Vale a pena ressaltar que, as alterações no estilo de vida dos trabalhadores de turno
também podem aumentar o risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares
(Frost, P. e cols., 2009; Tenkanen, L. e cols., 1998). Em nosso estudo observou-se uma
prevalência de 14,5% de fumantes, valor inferior aos encontrados na população geral por
Carneloso e cols. (2010) em Goiás (21,1%), pelo Ministério da Saúde (Brasil,2011) no
Brasil (17,9%) e com trabalhadores de turno por Nazri e cols. (2008) em Kelatan (36,8% ).
É possível que os menores percentuais encontrados em nosso estudo estejam relacionados
à proibição do fumo no local de trabalho, o que pode levar os funcionários a omitirem que
são fumantes.
Em relação à prática de atividade física, verificou-se uma baixa frequência de
indivíduos sedentários ou insuficientemente ativos (26,1%), contrastando com a expressiva
prevalência de dislipidemias, da hipertensão e da hiperglicemia. Entretanto, a mensuração
da atividade física foi realizada pelo instrumento internacional IPAQ, que considera as
atividades desenvolvidas no lazer, no deslocamento, em atividades domésticas e
ocupacionais. Assim ao se considerar o relato de todas estas atividades realizadas na sua
mensuração o IPAQ pode acarretar uma superestimação da atividade física praticada pelos
trabalhadores justificando deste modo os resultados encontrados. No entanto, apesar da
limitação do instrumento, o índice de sedentarismo encontrado no presente estudo foi
equivalente aos obtidos em recentes estudos brasileiros, realizados com homens adultos,
que utilizaram o IPAQ como instrumento para avaliar a prática de atividade física
(Gustavo, A.S e cols., 2010; Pinho, C. e cols., 2011).
Quanto a ingestão de bebidas alcoólicas, no presente estudo, verificou-se que
17,7% apresentaram consumo de risco, mas a prevalência encontrada foi inferior a do
inquérito Nacional, onde o consumo abusivo de bebidas alcoólicas entre homens foi de
26,2% (Brasil, 2011). Ressalta-se também que, esta foi inferior a de outros estudos
realizados com a população em geral, os quais utilizaram o mesmo instrumento, como o de
São Paulo, 43,7% e o de Santa Catarina, 30% (Freitas, I.C.M & Moraes, S.A., 2006; De
Sousa, T.F. e cols., 2011). No entanto, superior a de um estudo realizado com
trabalhadores de turno, 11,6% (Hermansson, U. e cols., 2003). É importante salientar que
as prevalências de consumo de bebida alcoólica observadas nos trabalhadores pode estar
subestimada, uma vez que padrões sociais podem levar o indivíduo a ocultar seu padrão de
consumo alcoólico no trabalho quando este se torna abusivo (Laranjeiras, R., 2002; Neves,
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D.P., 2004). Portanto são necessários novos estudos com a utilização simultânea de auto
relato e marcadores bioquímicos para avaliação do consumo de álcool desta população.
Chama a atenção a alta prevalência de indivíduos com pelo menos um dos fatores
de risco estudados (93,2%), principalmente considerando que a população do estudo foi
composta por adultos jovens. A simultaneidade de dois ou mais dos fatores de risco foi
observada em 76,7% da amostra. Alta concomitância de fatores também foi encontrada em
estudos anteriores realizados com homens adultos, indicando que as estratégias de controle
das doenças cardiovasculares devem abordar o conjunto de fatores de risco, não se
restringindo a fatores isolados (Lessa, I. e cols., 2004; Pereira, J. e cols., 2009).
A constatação de uma multiplicidade de fatores de risco na nossa população
evidência a relevância do estudo dos modelos de risco cardiovascular. Dentre estes
modelos pode-se citar o escore de Framingham, síndrome metabólica e o risco
cardiovascular global. Em relação ao escore de Framingham, o presente estudo mostrou
que a maioria dos trabalhadores apresentava risco baixo. Corroborando com nossos
achados um estudo internacional com trabalhadores de turno encontrou uma prevalência de
89,5% de baixo risco (Esquirol, Y. e cols., 2009). Estudo realizado no Brasil, no estado de
São Paulo, com adultos jovens do sexo masculino também encontrou elevada prevalência
de baixo risco, 85,4 % (Cintra, F. e cols., 2011). Tais achados deve-se provavelmente à
maior presença de pessoas na faixa etária de adultos jovens, pois a idade é uma variável
importante na determinação do escore de risco de Framingham.
Fator relevante a ser discutido é a alta prevalência da síndrome metabólica
observada entre os trabalhadores de turno da região dos Inconfidentes (34,5%),
principalmente por ser uma população jovem. No Brasil, estudos realizados com homens
adultos, as prevalências variaram entre 28% e 35,7% (Gronner, M.F. e cols., 2011;
Pelegrini, A. e cols., 2010). Já em trabalhadores de turnos esta foi de 22% no sudeste da
França e de 17% no Japão (Esquirol, Y. e cols., 2009; Kawada, T. e cols., 2010). Observase que, as prevalências nos diferentes estudos variaram consideravelmente, tal contraste
pode estar associado a diferentes critérios diagnósticos utilizados. Entretanto, independente
do critério utilizado pode-se destacar que, a prevalência da síndrome metabólica observada
em diferentes pesquisas é elevada na população brasileira (Gronner, M.F. e cols., 2011;
Pelegrini, A. e cols., 2010).
Quanto ao risco cardiovascular global observou-se uma prevalência de 57,4%.
Estudos nacionais e internacionais sobre aglomeração de fatores de risco apresentam

47

grandes variações nos conjuntos de fatores de risco analisados e nas técnicas de medidas, o
que dificulta a comparabilidade dos mesmos. Entretanto, estudos dessa natureza são
relevantes, uma vez que o risco cardiovascular global diz respeito a um conjunto de fatores
de risco que são alvos potenciais para o tratamento preventivo (Arsenault, B.J. e cols.,
2009). O conhecimento dessa prevalência é fundamental para que políticas públicas de
saúde em âmbito local sejam desenvolvidas.
6.2 Modelos de risco para doenças cardiovasculares e o tempo de trabalho em
turnos.
Destaca-se ainda a importância do tempo de exposição ao trabalho em turnos no
desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Segundo Moore-Ede e cols. (1987), após
cinco anos neste sistema de trabalho, o indivíduo passa a apresentar manifestações crônicas
ligadas aos fatores de risco cardiovascular. De fato, no presente estudo observou-se um
aumento na prevalência de escore de Framingham médio/alto e risco cardiovascular global
entre indivíduos de 30 a 40 anos com mais de cinco anos de trabalho em turnos. Entretanto,
na faixa etária acima de 40 anos houve uma redução significativa da prevalência da
síndrome metabólica naqueles com mais de cinco anos de trabalho em turnos. Sabe-se que
o envelhecimento é um dos fatores mais citados como de intolerância a trabalhos em
turnos, pois geralmente está associada às alterações de ritmos circadianos, distúrbios de
sono, depressão e declínio na capacidade física e na saúde (Costa G., 1998; Harma, M.,
1996). Portanto, os trabalhadores mais velhos, com mais tempo de trabalho de turno podem
ter sofrido o efeito de sobrevivência, ou seja, os indivíduos menos saudáveis tendem a
deixar de trabalhar em turnos. Deste modo é provável que os indivíduos acima de 40 anos
do presente estudo, com mais de 5 anos de trabalho sejam mais tolerantes ao trabalho em
turnos.
6.3 Poder preditivo dos índices antropométricos para detecção de trabalhadores de
turnos com risco cardiovascular utilizando a Receiver Operating Characteristic
(ROC)
Todos os índices antropométricos apresentaram capacidade discriminatória para os
modelos de risco cardiovascular em trabalhadores de turno, entretanto, o poder preditivo
dos índices variou de acordo com o modelo de risco cardiovascular. A RCEst e a CC
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tiveram capacidade preditiva comparáveis para identificar indivíduos com relação ao risco
cardiovascular global. Todavia, em relação à capacidade de identificar a síndrome
metabólica, a RCEst teve um desempenho tão bom quanto a CC e o IMC, sendo
significantemente melhor do que a CP. Enquanto que na detecção de indivíduos com
escore de Framingham médio/alto (risco coronariano elevado) a RCEst mostrou uma
capacidade discriminatória significantemente melhor do que os outros índices.
Estudos anteriores que avaliaram o poder preditivo de índices antropométricos na
detecção de fatores de risco cardiovascular chegaram a diferentes conclusões. Estudos em
algumas populações, inclusive no Brasil, no Peru, no Japão e na Alemanha não
encontraram diferenças entre o IMC, CC e RCEst na predição da síndrome metabólica
(Knowles, K.M. e cols., 2011; Nakamura, K.N.H. e cols., 2011; Rodrigues, S.L e cols.,
2010; Schneider, H.J. e cols., 2007). Enquanto que em estudos realizados em Porto Rico,
no Brasil e na Coréia do Sul, os índices de adiposidade abdominal, CC e RCEst
apresentaram maior poder preditivo do que o IMC para risco cardiovascular global e risco
coronariano elevado (Haun, D.R. e cols., 2009; Palacios, C. e cols., 2011; Park, S.H. e
cols., 2009). Na Espanha e no Iraque, a RCESt foi o melhor índice na predição de
síndrome metabólica e do risco coronariano elevado (Rodríguez Pérez, M.D. e cols., 2010;
Sarrafzadegan, N. e cols., 2010). Neste sentido, corroborando com nossos achados, pode-se
inferir que os índices de adiposidade abdominal apresentam poder discriminatório similar e
muitas vezes até maior que o IMC na detecção de modelos de risco cardiovascular.
Portanto, embora o IMC seja tradicionalmente utilizado na prática clínica e em estudos
epidemiológicos, sugere-se a inclusão dos indicadores de adiposidade abdominal na
triagem de indivíduos com risco cardiovascular.
Embora existam muitos estudos comparativos entre os diversos indicadores de
obesidade como discriminadores de modelos de risco cardiovascular, os que incluem a
circunferência do pescoço neste tipo de análise são raros. Entretanto, estudos realizados na
África, no Canadá e na Turquia demonstraram um bom poder preditivo da CP para fatores
de risco cardiometabólico (Hoebel, S. e cols., 2012; Onat, A. e cols., 2009). Além disso,
estudos têm demonstrado correlações da CP com os fatores de risco cardiovascular (Bem
Noun, L.L. & Laor, A., 2006; Preis, S.R. e cols., 2010). O mecanismo que explica esta
relação pode estar associado a liberação de ácidos graxos livres pelo tecido adiposo
subcutâneo localizado na região superior do corpo (Jensen, M.D. e cols., 1995; Nielsen, S.
e cols., 2004), pois a elevação na concentração plasmática de ácidos graxos livres está
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associada com resistência à insulina, aumento do VLDL e disfunção endotelial que são
fatores de risco para doenças cardiovasculares (Ferrannini, E. e cols., 1983; Kissebah, A.H
e cols., 1976; Steinberg, H.O. e cols., 1997). Alguns autores têm inclusive proposto a
utilização da circunferência do pescoço em conjunto com a circunferência da cintura no
diagnóstico da síndrome metabólica (Laakso, M. e cols., 2002; Onat, A. e cols., 2009).
Portanto, embora a CP tenha apresentado o menor poder discriminatório no presente
estudo, chama-se a atenção para a necessidade da realização de mais pesquisas, uma vez
que trata-se de uma medida rápida e fácil de ser realizada, além de não apresentar
variações em sua magnitude ao longo do dia.
Além da análise do poder preditivo dos índices antropométricos, a definição de
pontos de corte é importante para as recomendações em saúde pública e também para as
comparações entre as populações. Ressalta-se que, a OMS recomenda que, pontos de corte
específicos para cada grupo populacional devem ser estabelecidos (WHO, 2004). Sabe-se
que a maior parte dos pontos de corte de indicadores antropométricos foram definidos com
base em populações caucasianas sem levar em conta as particularidades de cada grupo
populacional (Dobbelsteyn, C.J. e cols., 2011; Molarius, A. e cols., 1999). Portanto, no
presente estudo traçou-se os pontos de corte que seriam representativos para trabalhadores
de turnos alternantes da região dos Inconfidentes relacionados aos modelos de risco
cardiovascular.
Os pontos de corte encontrado em nosso estudo para RCEst variou entre 0,52 –
0,53. Estudos realizados no Brasil encontraram pontos de corte similares para detecção de
risco coronariano elevado (0,52) e a síndrome metabólica (0,53) (Haun, D.R. e cols., 2009;
Rodrigues, S.L. e cols., 2010). Na América Central (México) e no Oriente Médio
(Jordânia) foram observados, respectivamente, pontos de corte de 0,52 e 0,51 para
discriminar a hipertensão, o diabetes e a dislipidemia (Berber, A. e cols., 2001; Khader,
Y.S. e cols., 2010). Pontos de corte próximos ao do presente estudo também foram
observados em países da Ásia (0,51 na China e 0,52 no Japão), do Oriente Médio (0,53 no
Iran), da Europa (0,55 na Alemanha e Espanha) para discriminar dois ou mais
componentes da síndrome metabólica (Azimi-Nezhad, M. e cols., 2009; Liu,Y. e cols.,
2011; Rodríguez Pérez, M.D. e cols., 2010; Schneider, H.J. e cols., 2007; Wakabayashi, I.
e cols., 2012). Portanto, a RCEst demonstrou uma pequena variação entre os diferentes
grupos populacionais e os vários modelos de risco cardiovascular. Além disso, no presente
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estudo a RCEst apresentou melhor equilíbrio entre sensiblidade e especificidade, maiores
valores de VPP e VPN.
Em relação a circunferência da cintura, os pontos de corte encontrados em nosso
estudo foram próximos ao proposto pela IDF (2005) para populações sul americanas (90
cm). Entretanto, foram inferiores ao ponto de corte de 102 cm proposto pela I Diretriz
Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica (SBC, 2005). Outros
estudos realizados no Brasil, por Pitanga e cols. (2006) e Barbosa e cols. (2006)
identificaram pontos de corte próximos a 90 cm na detecção de risco coronariano elevado e
componentes da síndrome metabólica (SM). Enquanto que, em países europeus os valores
observados foram superiores ao do nosso estudo na detecção da síndrome metabólica, 94
cm na Espanha e 98 cm na Alemanha (Martínez-Larrad, M.T. e cols., 2005; Schneider,
H.J. e cols., 2007). Já em países asiáticos, tais como China e Tailândia, os pontos de corte
definidos para a SM foram inferiores, ou seja, 83,5 cm e 84 cm, respectivamente
(Aekplakorn, W. e cols., 2006; Dong, X. e cols., 2011). Estudo multicêntrico realizado na
América Latina constatou que, um valor de 91 cm melhor discriminava o risco coronariano
elevado (Aschner,P e cols, 2011). Apesar da falta de consenso entre os estudos analisados
nota-se que, nossos achados se aproximaram dos observados para a população Brasileira e
Latino-Americana.
No que diz respeito aos pontos de corte para IMC definidos no presente estudo para
modelos de risco cardiovascular, os resultados são semelhantes ao proposto pela
Organização Mundial de Saúde (2000) para populações caucasianas. Estudos realizados na
América Latina e na Europa também encontraram pontos de corte próximos aos
estabelecidos para a nossa amostra. Por exemplo, Rodrigues e cols. (2010) em brasileiros e
Schneider e cols. (2007) em alemães, encontraram pontos de corte de aproximadamente 26
Kg/m2 para discriminar componentes da síndrome metabólica. Além disso, em um
inquérito realizado em seis países Latino Americanos (Chile, Colômbia, República
Dominicana, Peru, Porto Rico e Venezuela) foi detectado um ponto de corte de 26 Kg/m2
para risco coronariano elevado (Herrera,V.M. e cols., 2009). Entretanto, em pesquisa
realizada com população de asiáticos, os pontos de corte estabelecidos foram inferiores aos
do presente estudo na detecção de múltiplos fatores de risco para síndrome metabólica,
23Kg/m2 (Aekplakorn, W. e cols., 2006; Liu, Y. e cols., 2009), fato este que pode
demonstrar a importância de pontos de corte específicos para diferentes grupos
populacionais. Desta forma, os achados indicam que os pontos de corte que discriminam o
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risco cardiovascular na população sob estudo são próximos aos propostos pela OMS para
caucasianos e superiores aos dos asiáticos.
Já para a CP, os pontos de corte do nosso estudo variaram de 39 a 40 cm na
predição para os modelos de risco cardiovascular. Tais valores coincidem com os pontos
de corte proposto por Onat e cols. (2009) para a população turca (39 cm) e por Hoebel e
cols. (2012) em africanos (39 cm) e caucasianos (40 cm) na predição da síndrome
metabólica. Estes pontos de corte estão também próximos aos propostos na literatura para
apnéia do sono, que vem sendo associada a fatores de risco para doenças cardiovasculares
(Aurora, R.N. e cols., 2007; Onat, A. e cols., 2009; Roche, F. e cols., 2009). Portanto,
embora poucos estudos tenham sido realizados para definição de pontos de corte da CP
para detectar risco cardiovascular observou-se que os nossos achados foram bem próximos
aos propostos por outros autores em diferentes populações.
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7. Limitações do estudo
Este estudo foi realizado em uma população de funcionários, no qual "efeito do
trabalhador saudável" pode existir. O efeito do trabalhador saudável é um tipo de
viés de seleção, que pode subestimar a ocorrência dos problemas de saúde, pois os
trabalhadores em atividade seriam mais saudáveis e aptos para o trabalho,
comparados aos que estão fora do mercado de trabalho, justamente devido a
problema de saúde.
O delineamento transversal do estudo não permite estabelecer uma relação de
causa efeito entre os indicadores antropométricos e fatores de risco cardiovascular.
Portanto, estudos prospectivos são necessários para avaliar a validade desses pontos
de corte.
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8. Conclusões
Prevalência elevada de hipertensão arterial, da dislipidemia, do excesso de
adiposidade, da síndrome metabólica e da hiperglicemia foram observadas nos
trabalhadores de turnos alternantes.
Mais da metade da população foi caracterizada como portadora de risco
cardiovascular global (57,4%).
O risco cardiovascular de acordo com o escore de Framingham foi baixo (11,7%).
Entretanto foi semelhante a estudos com indivíduos da mesma faixa etária.
O tempo de trabalho de turno associou-se significativamente com escore de
Framingham médio/alto e com o risco cardiovascular global nos indivíduos de 30 a
40 anos, os quais correspondem a maioria da amostra (49,6%).
Apesar do baixo poder discriminatório dos índices antropométricos, observou-se
que os pontos de corte do presente estudo não diferiram muito dos estudos
anteriores realizados no Brasil. Contudo, mais estudos são necessários nesta
população para testar a validade e aplicabilidade dos pontos de corte para a
definição do poder discriminatório dos indicadores antropométricos na detecção do
risco cardiovascular.
A RCEst foi o melhor índice antropométrico para a detecção de indivíduos
incluídos nos modelos de risco cardiovascular. Desta forma, sugere-se a sua
adoção na prática clínica como indicador para a triagem de risco cardiovascular
para os trabalhadores de turnos alternantes da região dos Inconfidentes.
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Anexo 4
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título da Pesquisa: SÍNDROME METABÓLICA EM TRABALHADORES DE UMA
EMPRESA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Você está sendo convidado a participar do projeto: “Síndrome metabólica em trabalhadores de
uma empresa de mineração do estado de Minas Gerais”. O estudo se destina a avaliar presença de
síndrome metabólica e seus fatores de risco. Síndrome Metabólica é a associação de diversos
problemas que aumentam a chance de uma pessoa desenvolver doenças do coração. O diagnóstico
de síndrome metabólica é feito quando a pessoa apresenta 3 ou mais dos problemas abaixo:

a) Gordura abdominal aumentado- cintura maior que 90 cm em homens ou maior que
80 cm em mulheres.
b) Baixo colesteral HDL (“bom colesterol”)- nível menor que 40 em homens ou
menor que 50 em mulheres.
c) Triglicerídeos aumentados – nível de 150 ou mais.
d) Hipertensão- pressão arterial maior que 135X85, ou uso de medicações para
controlar a pressão.
e) Aumento da glicemia (açúcar no sangue) nível de 110 ou mais em jejum.
A sua participação na pesquisa inclui:
a) responder questionários, que abordam questões sobre seu hábito alimentar, consumo de bebida
alcoólica, consumo de cigarro, atividade física, e dados sócio-demográficos. O questionário será
preenchido pelo entrevistador, a partir das respostas que senhor(a) irá fornecer. Os dados
solicitados são simples e de fácil compreensão e o entrevistador estará apto para responder a
eventuais dúvidas. O tempo aproximado para realização da entrevista é de 40 minutos. Os
questionários encontram-se à sua disposição para conhecimento prévio, basta solicitá-lo à equipe
de pesquisa.
b) Serão tomadas suas medidas corporais de peso, estatura (altura), porcentagem de gordura,
circunferências corporais (medida com fita métrica da cintura e do pescoço). Será necessário tomar
essas medidas mais de uma vez, para aumentar a precisão dos valores encontrados. Esses
procedimentos serão feitos por nutricionistas, alunos do curso de Nutrição e de medicina da UFOP,
previamente treinados. Pequeno incômodo pode ser causado ao tomar as medidas antropométricas
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vocês deverão tirar os sapatos e o excesso de roupas. Também será solicitado que esvazie a bexiga
antes de ser pesado.
c) aferição da pressão arterial. A pressão arterial será aferida no consultório do ambulatório no
momento da aplicação do questionário. Serão realizadas 3 medidas da sua pressão com intervalo de
aproximadamente 15 minutos para aumentar a precisão dos valores encontrados.
d) exames de sangue periódico agendados pela medicina do trabalho da empresa. Serão realizadas
as provas bioquímicas para dosagem de colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, glicemia de
jejum. Para a realização desta pesquisa, você será submetido (a) a um procedimento de coleta de 13
mL de sangue. A coleta será realizada em Laboratório em condições rigorosas de higiene. Para a
coleta da amostra de sangue você deverá permanecer em jejum de 12 horas. A coleta será realizada
por pessoal qualificado e treinado, com material descartável. Podem ocorrer possíveis incômodos
como dores ou hematomas no local da coleta do sangue, porém são de pouca gravidade, como em
qualquer exame de sangue feito rotineiramente. É importante salientar ainda que as amostras de
sangue coletadas não serão reutilizadas.
e) história clínica coletada no prontuário arquivado no setor de saúde ocupacional da empresa,
resguardando o sigilo das informações, nos quais serão coletados os resultados dos exames
bioquímicos e clínicos dos anos anteriores, dados de ingresso na empresa, tempo e meios de
locomoção para empresa, tempo de trabalho na empresa e composição familiar.
A partir dos resultados encontrados a equipe responsável pela pesquisa irá avaliar as
informações sobre os fatores que podem influenciar o surgimento da síndrome metabólica e
estabelecer procedimentos de saúde que possam amenizar o risco da doença. É através deste tipo de
pesquisa que esperamos aumentar nosso conhecimento sobre os riscos de desenvolver síndrome
metabólica e os benefícios do tratamento que você recebe ou receberá.
A sua participação é totalmente voluntária e não haverá nenhuma mudança no seu
relacionamento com a empresa se não quiser participar. Você terá a liberdade de abandonar o
estudo em qualquer momento. Além disso, deve também saber que todos os exames serão gratuitos
e que o senhor(a) não terá nenhum gasto financeiro para participar do estudo. Este estudo apresenta
risco mínimo.
Ressaltamos, também, que os dados que você fornecer serão mantidos em sigilos (caráter
confidencial) inclusive para os demais funcionários e administradores da empresa e só serão
divulgados dados gerais de todos os participantes da pesquisa. Estes dados serão armazenadas em
banco de dados do Departamento de Ciências Médicas da UFOP, pelo qual será responsável o
Professor Raimundo Marques do Nascimento Neto, coordenador do estudo.
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A referente pesquisa só será suspensa caso haja inviabilização por parte das instituições
envolvidas e em caso de 60% de recusa dos trabalhadores da mineradora.
Caso você queira se informar de mais detalhes sobre a pesquisa agora, ou no futuro, poderá
entrar em contato com o Prof. Raimundo Marques do Nascimento Neto (Departamento de Ciências
Médicas- Tel: 35591003). E em caso de dúvidas sobre questões ética da pesquisa você poderá
recorre,r sempre que necessário, ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro
Preto – Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Campus Universitário s/n, Morro do Cruzeiro,
35400-000, Ouro Preto, MG ou pelo telefone: (31)3559-1368.
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me
foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa.

Ouro Preto,

de

de 20___.

_______________________________________________________
Assinatura do Sujeito da pesquisa

_______________________________________________________
Assinatura do Pesquisador

