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RESUMO

As doenças crônicas representam a principal causa de morte no Brasil. E entre os fatores associados, estão às alterações no peso corporal e das 
circunferências. As mudanças no padrão alimentar, demográficas e epidemiológicas apontam para um cenário cada vez mais preocupante em 
relação ao aumento expressivo dessas doenças. Objetivo: Avaliar fatores de riscos para doenças crônicas em funcionários de uma instituição de 
ensino superior do Recife-PE. Método: A pesquisa foi realizada no mês de abril e maio de 2017, com um grupo de 55 profissionais de uma 
instituição de ensino superior, onde foram analisados fatores de riscos relacionados a antropometria e ao estilo de vida. Como instrumento de 
coleta de dados foi utilizado um formulário próprio, que foi preenchido dentro de um laboratório da instituição, utilizando a técnica da entrevista 
e aferição direta das medidas antropométricas (peso, altura, circunferência da cintura e do pescoço).  Resultados: Foram entrevistados 55 
funcionários, com exclusão de 3 questionários, totalizando uma amostra 52 participantes. A distribuição entre os sexos foi homogêna, 53,8% (n=
28) do sexo feminino e, 46,2 % (n=24) do masculino. A maior parte da amostra apresentavam mais de 30 anos 55,8% (n=29), a escolaridade 
prevalente foi o nível escolar médio 55,8% (n=29) (técnicos), seguido do grau de Mestrado/Doutorado 25,0% (n=13) (professores), e a renda 
menor que 2 salários mínimos 55,8% (n=29), 3 a 5 salários  21,2% (n=11). Observou-se que a maioria (84,6%) não eram portadores de doenças 
crônicas, porém tinham antecedentes familiares (80,8%) para tais doenças. Com relação ao sedentarismo, foi encontrado uma prevalência de 
61,5% e 100% dos entrevistados não tinham o hábito de fumar. De acordo com o IMC, associando com a jornada de trabalho, foi visto que a 
maioria dos avaliados (90,4%) exerciam mais de 30 horas de trabalho semanais e que 69, 2% estava com excesso de peso. A alteração da CC e da 
CP, apresentou-se como fator de risco para 55,8% e 21,2% do grupo, respectivamente. E a sensação de estresse e cansaço, foi referida por 50%
dos participantes. Conclusão: Entre os fatores de risco analisados, as frequências mais altas foram às relacionadas ao IMC, CC, histórico familiar 
para doenças crônicas e sensação de stress/cansaço. Evidenciando a necessidade de práticas intervencionistas para prevenção de futuros agravos 
e promoção da saúde do trabalhador.
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