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RESUMO 
 
 

Introdução: A qualidade de vida nos dias atuais contribui para o aumento da 
obesidade, tendo seu crescimento a nível mundial como variável para o aumento na 
prevalência de doenças crônicas não transmissíveis como doenças cardiovasculares. 
Objetivo: Avaliar a associação entre a qualidade de vida e o estado nutricional de 

colaboradores dos setores não-braçal e braçal de uma empresa privada do ramo de 
hotelaria no estado de Alagoas. Métodos e materiais: Trata-se de um estudo 

transversal quantitativo de cunho investigativo, composto por colaboradores, 
apresentando uma amostra de 70 indivíduos dos setores não-braçal e braçal, que 
obedeceram aos critérios de inclusão predeterminados nesse estudo. A coleta de 
dados foi realizada a partir de um protocolo semi-estruturado composto por 
questionários socioeconômico e de qualidade de vida, o QWQL-78 (adaptado). Além 
disso, foram aferidas medidas antropométricas de peso, altura, circunferências da 
cintura, quadril e pescoço, para traçar índice de massa corporal e relação 
cintura/quadril, a fim de avaliar o estado nutricional. As análises estatísticas foram 
realizadas pelos softwares Microsoft Office Excel® 2016 e SPSS versão 20.0®. Para 
verificar a associação entre a qualidade de vida e o estado nutricional, utilizou-se o 
test T Student, considerando significância estatística o valor de 5% (p < 0,05). 
Resultados: O presente estudo mostrou que a qualidade de vida, de maneira geral, 

se mostrou satisfatória em ambos os grupos, apresentando maior prevalência do 
domínio pessoal no grupo não-braçal e do domínio psicológico no grupo braçal. Além 
disso, houve uma elevada prevalência de sobrepeso na amostra geral. Indicadores 
antropométricos para risco cardiovascular mostraram maior prevalência no grupo 
braçal. Apesar de não ter havido correlação estatística significativa (p < 0,05) entre as 
variáveis, dados associados à qualidade de vida como nível de escolaridade, renda 
familiar mensal, ocupação trabalhista e outras, parecem exercer influência sobre o 
estado nutricional dos colaboradores estudados. Conclusão: A associação das 

variáveis constatou resultados estatisticamente não significativos, porém, os dados 
demonstraram que a prevalência de excesso de peso e risco cardiovascular 
aumentado mostrou-se elevados entre os colaboradores. Em contrapartida, a 
qualidade vida, de maneira geral, apresentou resultados satisfatórios entre os dois 
grupos estudados. Assim, se faz necessário mais estudos sobre as variáveis para que 
essa associação seja melhor elucidada, devido à forte correlação da influência da 
qualidade de vida e estado nutricional, assim como a correlação inversa. 
 
 
Palavras-chave: Saúde do colaborador; Qualidade de vida; Estado nutricional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

 
Introduction: The quality of life nowadays contributes to the increase of obesity, 

having its worldwide growth as variable for the increase in the prevalence of non-
communicable chronic diseases such as cardiovascular diseases. Objective: To 

evaluate the association between quality of life and nutritional status of non-manual 
and manual workers in a private company in the state of Alagoas. Methods and 
materials: This is a quantitative cross-sectional study of an investigative nature, 
composed by collaborators, presenting a sample of 70 individuals from the non-arm 
and arm sectors, who met the predetermined inclusion criteria in this study. Data 
collection was performed using a semi-structured protocol composed of 
socioeconomic and quality of life questionnaires, QWQL-78 (adapted). In addition, 
anthropometric measurements of weight, height, waist, hip and neck circumferences 
were measured to plot body mass index and waist / hip ratio in order to establish a 
nutritional status. Statistical analyzes were performed using Microsoft Office Excel® 
2016 and SPSS version 20.0® software. To verify the association between quality of 
life and nutritional status, we used the T Student test, considering a statistical 
significance of 5% (p <0.05). Results: The present study showed that the quality of life 
was generally satisfactory in both groups, with a higher prevalence of the personal 
domain in the non-arm group and the psychological domain in the arm group. In 
addition, there was a high prevalence of overweight in the overall sample. 
Anthropometric indicators for cardiovascular risk showed higher prevalence in the arm 
group. Although there was no statistically significant correlation (p <0.05) between the 
variables, data associated with quality of life such as level of education, monthly family 
income, labor occupation and others seem to influence the nutritional status of the 
employees studied. Conclusion: The association of the variables found statistically 
insignificant results, however, the data showed that the prevalence of overweight and 
increased cardiovascular risk was high among employees. In contrast, quality of life, 
in general, presented satisfactory results between the two groups studied. Thus, 
further studies on the variables are necessary to better clarify this association, due to 
the strong correlation of the influence of quality of life in nutritional status, as well as 
the inverse correlation. 
 
 
Keywords: Employee Health; Quality of life; Nutritional status. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Desde o final do século XX, várias mudanças foram moldadas no meio de 

trabalho, como a caracterização de um mercado cada vez mais competitivo. Em 

contrapartida, para o cumprimento da legislação trabalhista vigente, as empresas vêm 

investindo em melhorias nas condições de trabalho e qualidade de vida (QV) a fim de 

minimizar danos que o ambiente organizacional e o trabalho podem provocar nos 

colaboradores (SILVA; FERREIRA, 2013). 

A QV e a capacidade de trabalho das pessoas dependem muito da condição 

de saúde apresentada e está diretamente relacionada às circunstâncias em que 

vivem. O acesso aos determinados sistemas sociais e econômicos como educação 

básica, empregabilidade e renda, saneamento básico, habitação, transporte, serviços 

de saúde de qualidade e alimentação adequada são fundamentais nesse quesito 

(PRADO; CALAIS; CARDOSO, 2016). 

A alimentação inadequada e o sedentarismo da sociedade moderna são uns 

dos principais fatores para o aumento da prevalência de obesidade, refletindo na QV 

do colaborador, pelo fato do estado nutricional (EN) inadequado influenciar na 

diminuição da capacidade para esforços físicos, assim como a fadiga ao desempenho 

de atribuições, podendo gerar sentimento de frustração com impactos no bem-estar 

psicológico e motivacional do colaborador (NESPECA; CYRILLO, 2011). 

Segundo Martins et al. (2013), o aumento na produção e consumo de alimentos 

industrializados, além da crescente tendência na realização de refeições fora do lar 

são fatores que explicam a mudança de perfil nutricional da população brasileira, 

antes caracterizada pela alta prevalência de desnutrição e que hoje enfrenta o 

sobrepeso e obesidade entre jovens e adultos a nível mundial. 

Dentre os indicadores antropométricos mais utilizados para classificação do EN 

da população destaca-se o Índice de Massa Corporal (IMC), recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Além desse, outros indicadores como relação 

cintura/quadril (RCQ), circunferência da cintura (CC) e do pescoço (CP) são 

considerados para a avaliação do EN, sugerindo de indicativo para possíveis riscos 

cardiovasculares (SANTIAGO et al., 2017; PEDREROS, CALDERÓN, MORAGA, 

2018). 

Após a transição nutricional, os percentuais de sobrepeso e obesidade no Brasil 

continuaram crescentes. Dados apresentados após um levantamento realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2014 mostraram que os índices de 
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sobrepeso e obesidade aproximavam-se de 60%. Cerca de 82 milhões de brasileiros 

apresentaram Índice de Massa Corporal (IMC) superior a 24,9 e 29,9 kg/m², o que 

segundo a classificação definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

configura sobrepeso e obesidade, respectivamente. Além disso, a maior prevalência 

de excesso de peso acometeu o sexo feminino (58,2%), enquanto o sexo masculino 

apresentou 55,6%. Referente a obesidade central, 52,1% das mulheres apresentaram 

circunferências da cintura maior ou igual a 88 cm, enquanto os homens apresentaram 

21,8% de circunferência da cintura igual ou maior que 102 cm (ABESO, 2015). 

De acordo com Nespeca e Cyrillo (2011), a qualidade de vida nos dias atuais 

contribui para o aumento da obesidade, tendo seu crescimento a nível mundial como 

variável para o aumento na prevalência de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) como diabetes mellitus e doenças cardiovasculares.  

Com isso, o presente estudo teve por objetivo avaliar a associação entre a 

qualidade de vida e o estado nutricional de colaboradores dos setores não-braçal e 

braçal de uma empresa privada do ramo de hotelaria no estado de Alagoas. 

2 MÉTODOS E MATERIAIS 

 Trata-se de um estudo transversal quantitativo de cunho investigativo por meio 

de coleta de dados, realizado em uma empresa do ramo de hotelaria no estado de 

Alagoas. Todos os colaboradores participantes foram informados dos objetivos da 

pesquisa e os dados que seriam coletados, participando da amostra aqueles que 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A pesquisa 

encontra-se em processo de análise pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL.  

A amostra caracterizou-se por colaboradores dos setores não-braçal e braçal, 

que apresentaram idade ≥ 18 anos e ≤ 59 anos, de ambos os sexos. De 400 

colaboradores da empresa, participaram da pesquisa 70 colaboradores (17,5%), que 

correspondiam aos critérios de inclusão acima. Os critérios para divisão das 

profissões nos setores não-braçal e braçal se estabeleceram por suas atividades 

atribuídas. Os profissionais classificados como setor não-braçal foram analistas de 

recursos humanos, nutricionista, porteiro, coordenador de hospedagem, chefes de fila, 

mensageiro, assistente de controle, gestores e coordenadores de setor. Enquanto os 

do setor braçal foram cozinheiros, camareiras, garçons, prestadores de serviços 

gerais, lavandeiras e seus respectivos auxiliares.  
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A coleta de dados foi conduzida por dois pesquisadores previamente treinados 

para a aplicação de um protocolo semiestruturado composto por questionários e 

aferição de medidas antropométricas. A coleta foi dividida em duas etapas, a primeira 

foi conduzida pelo primeiro pesquisador que conduziu o preenchimento de um 

questionário de identificação de elaboração própria, composta por dados 

socioeconômicos e o questionário de QV (Quality of Working Life Questionnaire - 

QWLQ-78, em uma versão adaptada). Enquanto a segunda etapa foi conduzida pelo 

segundo pesquisador, responsável por aferir as medidas antropométricas compostas 

por peso, altura, circunferências da cintura (CC), do quadril (CQ) e do pescoço (CP). 

Devido a necessidade de instrumentos curtos e de fácil aplicação, o 

questionário de QV foi adaptado do modelo original de questionário QWLQ-78, 

pertencente a Reis Júnior, validado em 2008 e com enfoque no ambiente de trabalho. 

O modelo em questão foi inspirado no questionário The World Health Organization 

Quality of Life - WHOQOL-100, da OMS. A versão adaptada do questionário QWLQ-

78, conta com perguntas enumeradas de 1 a 30, sendo subdivididas nos seguintes 

critérios de avaliação: físico/saúde (1, 11, 13, 18, 24, 25, 28), psicológico (2, 7, 9, 12, 

19, 20), pessoal (4, 8, 14, 17, 26, 29) e profissional (3, 5, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 

30). As respostas seguem a escala de Likert (de 1 a 5, quanto maior a pontuação, 

melhor a qualidade de vida). Entretanto, Reis Júnior (2008) verificou que algumas 

questões apresentam respostas invertidas, sendo necessário que a resposta seja 

subtraída de 6, para apresentar a resposta correta dentro da escala de Likert. Na 

presente versão adaptada do QWLQ-78 as respostas invertidas são das questões 3, 

9, 15, 18, 20, 23, 24 e 25.  

Visando uma melhor visualização e classificação da QV, Reis Júnior (2008) 

ampliou a escala de Likert em uma escala centesimal de 0 a 100. E propôs uma escala 

de classificação da QV, conforme o Quadro 1. 

Quadro 1 – Escala de Likert ampliada em escala centesimal e valores de referência para 

classificação de qualidade de vida. 

Escala de Likert 1 2 3 4 5 
Escala ampliada 0 25 50 75 100 

CLASSIFICAÇÃO QWLQ-78 (adaptado) 

Muito Insatisfatório Insatisfatório Neutro Satisfatório Muito Satisfatório 

0 a 22,5 22,6 a 45 45,1 a 55 55,1 a 77,5 77,6 a 100 
Fonte: Adaptado de Reis Júnior, 2008. 
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A avaliação do EN foi realizada a partir de parâmetros antropométricas de IMC, 

CC, RCQ e CP. Para a determinação do IMC foram aferidas as medidas de peso e 

altura, em quilogramas e metros, respectivamente, para a divisão de peso por altura 

ao quadrado, sendo o resultado expresso em m². Para a obtenção do peso foi utilizada 

uma balança digital de piso, com plataforma de vidro e capacidade máxima de 120kg, 

da marca Omron®, onde cada colaborador foi posicionado descalço no centro da 

balança, em posição ereta e com o peso distribuído em ambos os pés. A altura foi 

aferida por meio de um estadiômetro de piso, da marca AvaNutri®, posicionado em 

local regular e apropriado, com o colaborador descalço e ereto, com os pés juntos e 

os braços estendidos ao lado do corpo (CUPPARI, 2002). 

As circunferências corporais foram aferidas por meio de uma fita antropométrica 

inelástica, da marca Cescorf®. A CC foi aferida no ponto médio entre a última costela 

imóvel e a crista ilíaca, com o colaborador em pé e a leitura da medida realizada ao 

final do processo de expiração. Já a CQ seguiu o mesmo protocolo, mudando apenas 

o ponto anatômico da aferição, localizado na área de maior circunferência observada 

na região do quadril. Para a determinação da RCQ, foram utilizadas as medidas 

antropométricas da CC e da CQ, realizando a divisão da CC pela CQ. Enquanto a CP 

foi aferida com o colaborador sentado, olhando para frente, onde foi considerado como 

ponto anatômico para mensuração a altura da cartilagem cortireóidea, sendo nos 

homens a medida realizada logo abaixo da mesma em razão da maior protuberância 

no local (CUPPARI, 2002; SANTIAGO et al., 2017).  

Os valores de referência para a classificação do IMC de acordo com a OMS 

estão apresentados no Quadro 2.  

Quadro 2 - Valores de referência para a classificação de índice de massa corporal e 

circunferência da cintura, divididos por sexo. 

IMC (kg/m²) CLASSIFICAÇÃO 

< 18,5 Desnutrição 

18,5 - 24,9 Eutrofia 

25,0 - 29,9 Sobrepeso 

30,0 - 34,9 Obesidade Grau I 

35,0 - 39,9 Obesidade Grau II 

≥ 40,0 Obesidade Grau III 
CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA 

MASCULINO FEMININO CLASSIFICAÇÃO 

< 94 cm < 80 cm Adequado 

≥ 94 cm ≥ 80 cm Risco elevado 

≥ 102 cm ≥ 88 cm Risco muito elevado 
Fonte: OMS, 2000; National Cholesterol Education Program (NCEP), 2002. 
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A avaliação para o risco cardiovascular, realizado a partir das medidas de CC, 

RCQ e CP, estão com os valores de referência representados nos Quadros 2, 3 e 4, 

respectivamente, com valores estabelecidos a partir do sexo. 

Quadro 3 - Valores de referência da relação cintura/quadril para risco cardiovascular, 

divididos por sexo. 

RELAÇÃO CINTURA/QUADRIL 

MASCULINO FEMININO CLASSIFICAÇÃO 

< 0,90 < 0,80 Baixo risco 

0,90 a 0,99 0,80 a 0,84 Risco elevado 

≥ 1 ≥ 0,85 Risco muito elevado 
Fonte: Gharakhanlou et al., 2012. 

Quadro 4 - Valores de referência da circunferência do pescoço para risco cardiovascular, 

divididos por sexo. 

CIRCUNFERÊNCIA DO PESCOÇO 

MASCULINO FEMININO CLASSIFICAÇÃO 

< 37 cm < 34 cm Baixo risco 

≥ 37 cm ≥ 34cm Risco elevado 
Fonte: Santiago et al., 2017. 

Os dados coletados foram tabulados no software Microsoft Office Excel® 2016, 

para realizar a análise estatística, adaptações foram realizadas. Os dados de QV 

foram tabulados em escala de Likert e em escala centesimal, apresentando uma boa 

QV quando > 3,0 e > 55,0, respectivamente. Já para os dados antropométricos de 

risco cardiovascular, houve a necessidade de adaptá-los, devido a variância nos 

valores de referência por haver divisão entre sexos (Quadro 1 e 5). 

Quadro 5 – Valores adaptados de qualidade de vida e de parâmetros antropométricos de 

risco cardiovascular para realizar análise estatística. 

VALORES DE QWLQ-78 (adaptado) 

 
Escala de Likert - Resposta 

QV Inadequada QV Adequada 

1, 2 e 3 4 e 5 

Escala centesimal - Resposta ≤ 55,0 > 55,0 

PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS DE RISCO CARDIOVASCULAR 

 
CC 

Baixo Risco Risco Elevado Risco Muito Elevado 

1 2 3 

RCQ 1 2 3 

CP 1 2 - 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Dos dados acima, foram calculadas a prevalência, a média, o desvio padrão, o 

coeficiente de variância, o valor mínimo, o valor máximo e a amplitude para descrição 

do perfil da amostra.  
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Para a análise estatística das variáveis foi utilizado o software SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences), versão 20.0®. Verificando a associação entre a QV e o 

EN a partir do test T Student, considerando significância estatística o valor de 5% (p 

< 0,05). 

3 RESULTADOS 

 Dentre os 70 indivíduos do estudo, observou-se que a amostra do grupo não-

braçal apresentou maior prevalência no sexo masculino (53,3%), enquanto no grupo 

braçal, a maior predominância foi no sexo feminino (65,0%). A média de idade para o 

primeiro grupo foi de 35,9 ± 11,45 anos, e para o segundo grupo foi de 35,0 ± 10,75 

anos, apresentando média e desvio padrão similares (Tabela 1).  

Com relação ao nível de escolaridade, a maioria dos colaboradores referiu 

ensino médio e/ou superior completo. No grupo não-braçal, 96,6% possuíam 

formação médio/superior. Já para o grupo braçal, houve uma prevalência de 42,5% 

de indivíduos com formação a nível fundamental e 57,5% com ensino médio e/ou 

superior concluído (Tabela 1). 

Sobre a renda familiar, constatou-se que o primeiro grupo apresentou maior 

prevalência de renda > 1 salário mínimo, enquanto o segundo grupo relatou renda ≤ 

1 salário mínimo. Referente aos hábitos de vida, o grupo não-braçal relatou menor 

prática de etilismo e tabagismo, 50,0% e 10,0%, respectivamente, em comparação ao 

grupo braçal que apresentou 65,5% e 37,5%. Já a prática de atividade física 

apresentou maior aderência no grupo braçal (37,5%), enquanto no não-braçal apenas 

23,3% relatou prática de atividade física (Tabela 1). 

Entre os dois grupos do estudo, referente aos dados de QV, a média do grupo 

não-braçal foi maior se comparado ao grupo braçal. Quanto aos domínios, o primeiro 

grupo apresentou maior média no domínio pessoal, enquanto o segundo grupo obteve 

maior média no domínio psicológico. Entretanto, os dois grupos apresentaram as 

menores médias no domínio físico/saúde, apesar da média ser menor no grupo braçal 

(Tabela 2). 

No Gráfico 1, é possível observar os domínios e QV em escala centesimal e 

nota-se que, entre os dois grupos, a relação entre domínios e QV, apresentaram 

resultados satisfatórios seguindo a classificação de Reis Júnior (2008). 
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Tabela 1 – Dados socioeconômicos de colaboradores de uma empresa, no estado de 

Alagoas, 2019. 

Variáveis 
Não-braçal Braçal 

n = 30 Percentual (%) n = 40 Percentual (%) 

Sexo     
Feminino 14 46,6 26 65,0 
Masculino 16 53,3 14 35,0 
Faixa Etária (anos)     
Adulto jovem (18 - 39) 17 56,6 26 65,0 
Adulto (40 - 59) 13 43,3 14 35,0 
Escolaridade     
Fundamental 1 3,33 17 42,5 
Médio/Superior 29 96,6 23 57,5 
Estado Civil     
Solteiro/Divorciado/ Viúvo 13 43,3 24 60,0 
Casado/União Estável 17 56,6 16 40,0 
Renda Familiar     
≤ 1 salário 4 13,3 18 45,0 
> 1 salário 26 86,6 22 55,0 
Etilismo     
Etilista 15 50,0 25 62,5 
Não etilista 15 50,0 15 37,5 
Tabagismo     
Tabagista 3 10,0 15 37,5 
Não tabagista 27 90,0 25 62,5 
Prática de Atividade Física     
Praticante 7 23,3 15 37,5 
Não praticante 23 76,6 25 62,5 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Tabela 2 – Dados estatísticos descritivos dos domínios do Quality of Working Life 

Questionnaire – QWLQ-78 (adaptado) e qualidade de vida de colaboradores não-braçais e 

braçais de uma empresa, no estado de Alagoas, 2019. 

DOMÍNIO MÉDIA DP (±) 
COEFICIENTE 
DE VARIAÇÃO 

VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

AMPLITUDE 

NÃO-BRAÇAL 

Físico/Saúde 3,448 0,480 13,929 2,425 4,427 2,002 
Psicológico 3,791 0,502 13,250 2,663 4,501 1,838 
Pessoal 3,869 0,428 11,063 2,834 4,666 1,832 
Profissional 3,783 0,532 14,083 2,452 4,541 2,089 
QV 3,383 0,445 13,165 2,291 4,205 1,913 

BRAÇAL 

Físico/Saúde 3,238 0,538 16,632 2,141 4,424 2,283 
Psicológico 3,817 0,533 13,967 2,832 4,839 2,007 
Pessoal 3,688 0,481 13,067 2,838 4,667 1,829 
Profissional 3,611 0,516 14,295 2,275 4,811 2,536 
QV 3,019 0,723 23,961 1,501 4,375 2,874 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

No tocante a caracterização do EN, com base nos parâmetros antropométricos 

utilizados, o grupo não-braçal apresentou médias superiores para todos os 

parâmetros quando comparados ao grupo braçal, podendo ser observado no Gráfico 

2. Entretanto, ao analisarmos os grupos de forma individualizada constatamos que os 

dois apresentaram médias elevadas para o IMC, se enquadrando como uma amostra 

em sobrepeso (Tabela 3).   
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Gráfico 1 – Índices estatísticos em escala centesimal dos domínios do Quality of Working Life 

Questionnaire – QWLQ-78 (adaptado) e qualidade de vida de colaboradores não-braçais e 

braçais de uma empresa, no estado de Alagoas, 2019. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Tabela 3 – Valores estatísticos absolutos dos parâmetros antropométricos de colaboradores 

não-braçais e braçais de uma empresa, no estado de Alagoas, 2019. 
PARÂMETROS 

ANTROPOMÉTRICOS 
MÉDIA DP (±) 

COEFICIENTE 
DE VARIAÇÃO 

VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

AMPLITUDE 

NÃO-BRAÇAL 

IMC 27,12 6,04 22,28 17 44,1 27,1 
CC 89,85 16,65 18,53 63 140 77 

RCQ 0,878 0,09 10,37 1,75 1,05 0,3 
CP 36,52 5,72 15,66 25 50,5 25,5 

BRAÇAL 

IMC 26,88 4,60 17,13 20,2 38,2 18 
CC 87,36 10,84 12,41 71 109 38 

RCQ 0,85 0,05 6,12 0,75 0,94 0,19 
CP 35,21 4,40 12,51 29 55 26 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Os parâmetros CC, RCQ e CP apresentaram resultados absolutos elevados 

nos dois grupos, entretanto, no grupo não-braçal é possível observar valores 

absolutos maiores (Tabela 3). Valores relativos a classificação por sexo, podem ser 

observados na Tabela 4. 

Os valores dos parâmetros antropométricos encontram-se classificados por 

sexo. O grupo braçal apresentou uma maior prevalência de risco cardiovascular pelas 

CC (52,50%) e RCQ (65,0%). Em contrapartida, apresenta menor risco pela CP 

(52,50%). Entretanto, tanto no grupo braçal como não-braçal, cerca da metade da 

amostra apresenta-se com risco cardiovascular em todos os parâmetros (Tabela 4). 
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Gráfico 2 – Médias absolutas referentes aos parâmetros antropométricos IMC, CC, RCQ e 

CP de colaboradores não-braçais e braçais de uma empresa, no estado de Alagoas, 2019. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 Os valores dos parâmetros antropométricos estão classificados por sexo 

(Quadros 2, 3 e 4). O grupo braçal apresentou uma maior prevalência de risco 

cardiovascular pelas CC (52,50%) e RCQ (65,0%). Em contrapartida, apresenta 

menor risco pela CP (52,50%). Entretanto, tanto no grupo braçal como não-braçal, 

cerca da metade da amostra apresenta-se com risco cardiovascular em todos os 

parâmetros (Tabela 4).  

Tabela 4 – Valores classificados por sexo de parâmetros antropométricos para determinação 

do risco cardiovascular de colaboradores não-braçais e braçais de uma empresa, no estado 

de Alagoas, 2019. 

Parâmetros Antropométricos 
Não-braçal Braçal 

n = 30 Percentual (%) n = 40 Percentual (%) 

CC     
Baixo Risco 15 50,0 19 47,50 
Risco Elevado/ Muito Elevado 15 50,0 21 52,50 
RCQ     
Baixo Risco 14 46,66 14 35,0 
Risco Elevado/ Muito Elevado 16 53,33 26 65,0 
CP     
Baixo Risco 14 46,66 19 47,50 
Risco Elevado 16 53,33 21 52,50 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 Ao avaliarmos a associação entre a QV e o EN, a Tabela 5 demonstra que o 

grupo não-braçal e braçal, apresentaram 93,33% e 70,0% de QV adequada, 
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respectivamente. Porém, o mais interessante foi que, independente da classificação 

da QV foram encontradas elevadas médias de excesso de peso e risco 

cardiovascular. Analisando a relação dos fatores QV e EN, nenhuma variável do EN 

se associou a QV, demonstrando que a associação não apresentou resultados 

estatisticamente significativos com valores p > 0,05. 

Tabela 5 – Qualidade de vida associada a variáveis antropométricas de colaboradores não-

braçais e braçais de uma empresa, no estado de Alagoas, 2019. 

VARIÁVEIS 
QUALIDADE DE VIDA 

INADEQUADA ADEQUADA p - valor 

NÃO-BRAÇAL 

IMC 
2 (6,66%) 

Média: 34,80 
28 (93,33%) 
Média: 26,57 

0,06 

CC 
2 (6,66%) 

Média: 2,00 
28 (93,33%) 
Média: 1,75 

0,69 

RCQ 
2 (6,66%) 

Média: 2,00 
28 (93,33%) 
Média: 1,82 

0,78 

CP 
2 (6,66%) 

Média: 2,00 
28 (93,33%) 
Média: 1,50 

0,18 

BRAÇAL 

IMC 
12 (30,0%) 

Média: 27,04 
28 (70,0%) 

Média: 26,81 
0,89 

CC 
12 (30,0%) 
Média: 1,67 

28 (70,0%) 
Média: 2,00 

0,30 

RCQ 
12 (30,0%) 
Média: 1,83 

28 (70,0%) 
Média: 2,00 

0,56 

CP 
12 (30,0%) 
Média: 1,50 

28 (70,0%) 
Média: 1,54 

0,84 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

4 DISCUSSÃO 

Segundo a OMS, a qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua 

inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Outros fatores 

como bem-estar espiritual, físico, psicológico também exercem influência sobre essa 

variável (MONTEIRO et al., 2010).  

Os resultados obtidos no presente estudo revelaram que a média de idade da 

amostra estudada foi de aproximadamente 35 anos, e que o nível de escolaridade 

apresentado entre os colaboradores braçais foi bastante inferior quando comparado 

aos não-braçais. Dados apontados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(2018) mostraram que apesar da diminuição percentual quando comparado ao ano de 

2017, a taxa de pessoas com 25 anos ou mais que não completaram ao menos o 

ensino fundamental ou equivalente permanece elevada no país, beirando 33% da 

população.  
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O nível de escolaridade de um indivíduo está diretamente relacionado à sua 

posição social e ocupação no mercado de trabalho, influenciando por vez em sua 

renda média. Pereira et al. (2013) afirma que aqueles trabalhadores mais bem 

qualificados, ou seja, com mais anos de estudo são mais escassos, e isso os tornam 

mais seletivos e capacitados a melhores vagas de emprego.  

No presente estudo, os trabalhadores do setor não-braçal, isto é, referente, 

sobretudo a cargos administrativo-gerenciais em que se exige maior nível de 

escolaridade e capacidade técnica apresentaram rendas familiares mensais 

superiores aos trabalhadores braçais. Tal associação também foi observada em um 

estudo que ao analisar os benefícios da escolaridade em trabalhadores no Brasil 

demonstrou que há um efeito positivo dos anos adicionais de estudo sobre a renda 

média dos indivíduos. Os salários e benefícios constituem fatores significativos no 

contexto do comprometimento organizacional afetivo e dos pontos positivos dirigidos 

ao trabalho dentro de uma empresa por parte de seus colaboradores, isso porque o 

salário caracteriza- se como um dos mais importantes indicadores de compensação 

justa e adequada, o que segundo alguns autores é considerado uma dimensão de 

extrema importância para a qualidade de vida e bem estar do colaborador no ambiente 

de trabalho (PEREIRA et al., 2013; SILVA; FERREIRA, 2013).  

Com relação aos resultados referentes à QV observou-se que o grupo de 

trabalhadores não-braçais apresentou melhores índices estatísticos para os domínios 

profissional, pessoal, físico/saúde e de QV total, ao passo que os colaboradores 

braçais apresentaram melhores resultados no domínio psicológico. Segundo Nespeca 

e Cyrillo (2011), a educação faz com que o trabalhador avalie melhor os domínios 

referentes ao ambiente de trabalho e suas relações, uma vez que o indivíduo se torna 

mais crítico e esclarecido. Ainda de acordo com os autores, quanto maior o nível de 

escolaridade, maior o cargo ocupado, e consequentemente, melhor a remuneração, o 

que pode influenciar também em uma avaliação mais positiva de qualidade de vida no 

trabalho e a nível pessoal. 

No tocante ao estado nutricional, o IMC médio dos colaboradores estudados 

em ambos os grupos foi de aproximadamente 27 kg/m², o que caracteriza uma 

prevalência de sobrepeso. Dados da última Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF) de 2008-09 mostrou que o excesso de peso quase triplicou entre os homens 

nas últimas décadas, passando de 18,5% em 1974 para 50,1% em 2008-09. Já entre 

as mulheres esse aumento foi mais discreto, de 28,7% para 48%. Ainda de acordo 
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com a POF 2008-09, esse aumento entre o público masculino pode ser observado em 

todos os estratos de renda, ao passo que nas mulheres esse aumento foi mais 

acentuado entre os 20% de menor renda. Segundo Schneider (2016), a obesidade em 

trabalhadores está relacionada a uma maior taxa de absenteísmo, maiores gastos 

com a saúde e menor rendimento operacional. 

Já os indicadores antropométricos relacionados a um maior risco 

cardiovascular como CC, CP e RCQ, classificados por sexo, apontaram menores 

valores observados para grupo braçal apenas em relação à CP. Estes resultados 

estão de acordo, em parte, com achados na literatura de que um maior nível de 

escolaridade estaria associado a menores taxas de sobrepeso e obesidade nos 

indivíduos, bem como menores indicadores antropométricos preditores de riscos 

cardiovasculares, com base no pressuposto de que estes possuem mais 

conhecimentos em relação aos hábitos de vida mais adequados (BERRIA; 

PETROSKI; MINATTO, 2013).  

Um estudo avaliando os fatores associados à obesidade central em adultos de 

Florianópolis – SC observou uma relação inversa entre escolaridade e renda com a 

obesidade central em homens e mulheres. Menores médias gerais em relação aos 

parâmetros antropométricos apresentados para o grupo braçal podem ser justificadas 

em razão de que um menor nível de escolaridade proporciona ocupações que 

demandam maior esforço físico no trabalho, maior gasto de energia ao longo do dia, 

e consequentemente, auxiliam no controle do ganho excessivo de peso entre os 

colaboradores (SOUSA et al., 2011). 

Apesar dos resultados apresentados no presente estudo indicarem uma melhor 

qualidade de vida para o grupo de trabalhadores não-braçais e também melhores 

indicadores antropométricos preditores de risco cardiovascular como CC e RCQ, não 

foi possível correlacionar esses achados aos valores de IMC entre os grupos. Além 

disso, quanto à análise dos fatores qualidade de vida e estado nutricional, nenhuma 

das medidas antropométricas estudadas demonstrou associação significativa com a 

qualidade de vida. 

Contudo, é sabido que variáveis associadas à QV exercem grande influência 

sob o EN dos indivíduos. Estudos têm demonstrado que fatores como estilo de vida, 

nível de escolaridade, qualidade de vida no trabalho, renda mensal e outros possuem 

relação direta com o excesso de peso e maior risco cardiovascular em colaboradores 

(SOUZA; ASSUNÇÃO; PIMENTA, 2019). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Considerando a associação da QV e o EN, constatou-se resultados 

estatisticamente não significativos, porém, os dados descritos demonstraram que a 

prevalência de excesso de peso e risco cardiovascular aumentado mostrou-se 

elevados entre os colaboradores estudados na presente pesquisa. Já a QV, de 

maneira geral, apresentou resultados satisfatórios entre os dois grupos estudados, 

entretanto, variáveis associadas a QV parecem influenciar no EN, e 

consequentemente, aumentam o risco cardiovascular em colaboradores braçais e 

não-braçais.  

 Apesar do presente estudo não apresentar resultados estatisticamente 

significativos da associação da QV e EN de colaboradores, os estudos existentes na 

literatura encontrados também não apresentaram, tornando-se necessário mais 

estudos sobre as variáveis para que essa associação seja melhor elucidada, devido à 

forte correlação da influência da QV no EN, bem como a correlação inversa.  

Além disso, ressalta-se a importância do desenvolvimento de ações por parte 

de empresas para com seus colaboradores com vista na redução dos impactos 

negativos que o ambiente organizacional possa exercer sobre a QV destes, bem como 

a conscientização sobre a importância da busca por hábitos de vida mais saudáveis. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A – Quanlity of Working Life Questionnaire – QWLQ-78 (adaptado) 

1 

Quanto você cuida da sua alimentação? 

muito pouco pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

2 

Em que medida você avalia sua auto-estima? 

muito baixa baixa média alta muito alta 

1 2 3 4 5 

3 

Com que frequência você falta ao trabalho por motivo de doença? 

nunca raramente às vezes frequentemente sempre 

1 2 3 4 5 

4 

Em que medida você avalia a qualidade do seu lazer e da sua família? 

muito baixa baixa média alta muito alta 

1 2 3 4 5 

5 

Como você avalia o seu acesso a assistência médica no trabalho? 

muito baixo baixo médio bom muito bom 

1 2 3 4 5 

6 

Como você avalia a qualidade da assistência médica recebida no trabalho? 

muito baixa baixa média boa muito boa 

1 2 3 4 5 

7 

Quanto você consegue se concentrar no seu trabalho? 

muito pouco pouco médio muito extremamente 

1 2 3 4 5 

8 

Como você avalia a qualidade da sua moradia? 

muito ruim ruim média boa muito boa 

1 2 3 4 5 

9 

Em que medida algum sentimento negativo (tristeza, desespero) interfere no seu 

trabalho? 

muito pouco pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

10 

Como você avalia a sua liberdade para criar coisas novas no trabalho? 

muito baixa baixa média boa muito boa 

1 2 3 4 5 

11 

Você pratica exercício físico regular? 

muito pouco pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

12 

Em que medida você avalia sua motivação para trabalhar? 

muito baixa baixa média alta muito alta 

1 2 3 4 5 

13 

Em que medida você avalia o seu sono? 

muito ruim ruim média bom muito bom 

1 2 3 4 5 

14 

Você se sente realizado com o trabalho que faz? 

muito pouco pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

15 
Com que frequência você pensa em mudar radicalmente de emprego? 

nunca raramente às vezes frequentemente sempre 
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1 2 3 4 5 

16 

Em que medida você possui orgulho da organização na qual trabalha? 

muito pouco pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

17 

Como você avalia a qualidade da sua relação com seus superiores e/ou subordinados? 

muito baixa baixa média alta muito alta 

1 2 3 4 5 

18 

Você sofre com cefaleias (dores de cabeça)? 

muito pouco pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

19 

Como você avalia a segurança no ambiente de trabalho? 

muito baixa baixa média alta muito alta 

1 2 3 4 5 

20 

Em que medida o barulho no ambiente de trabalho lhe incomoda? 

muito pouco pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

21 

A sua empresa possibilita a construção de uma carreira e/ou de avanços salariais? 

nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

1 2 3 4 5 

22 

Como você avalia a sua remuneração pelo trabalho? 

muito ruim ruim média boa muito boa 

1 2 3 4 5 

23 

Com que frequência você necessita de outras fontes de dinheiro para se sustentar? 

nunca raramente às vezes frequentemente sempre 

1 2 3 4 5 

24 

Você sofre com doenças hereditárias (colesterol, pressão alta, diabetes)? 

muito pouco pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

25 

Ao final da jornada de trabalho, o quanto você se sente cansado? 

muito pouco pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

26 

Em que medida suas crenças pessoais e/ou religiosas são respeitadas no seu trabalho? 

muito pouco pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

27 

Você se sente satisfeito com os treinamentos dados pela empresa? 

muito pouco pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

28 

Suas necessidades fisiológicas básicas são realizadas adequadamente? 

muito pouco pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

29 

Em que medida você tem os meios de transporte adequados para trabalhar? 

muito pouco pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

30 

O quanto você está satisfeito com a sua qualidade de vida no trabalho? 

muito pouco pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

Fonte: Adaptado de Reis Júnior, 2008. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Ficha de Identificação e Avaliação Antropométrica. 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome completo: 

Data de nascimento:        /         /          Idade:              anos Sexo: (   ) M  (   ) F  (   ) Outro 

Procedência:   Estado civil: Renda familiar mensal (R$): 

Escolaridade:  
(   ) analfabeto (   ) 1° grau incompleto (   ) 1° grau completo 

(   ) 2° grau incomp (   ) 2° grau comp (   ) 3° grau incomp (   ) 3° grau comp 

Profissão:      Setor da empresa:    Celular: 

Consumo de bebidas 

alcoólicas: 
Sim - (   ) Muito (   ) Moderadamente (   ) Pouco (   ) Não 

Consumo de tabaco: Sim - (   ) Muito (   ) Moderadamente (   ) Pouco (   ) Não 

Prática de atividade física 

(semana): 

Sim - (   ) Menos de 3 dias  (   ) 3 a 6 dias 

(   ) Todos os dias 
(   ) Não 

 

DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

Peso:              kg Altura:                m           IMC: 

Classificação IMC 

(   ) 

Desnutrição 

< 18,5 

(   )  

Eutrofia 

18,5 a 24,9 

(   )  

Sobrepeso 

25,0 a 29,9 

(   )  

Obesidade 

Grau I 

30,0 a 34,9 

(   )  

Obesidade 

Grau II 

35,0 a 39,9 

(   )  

Obesidade 

Grau III 

> 40,0 

Circunferência da cintura:               cm 
RCQ: 

Circunferência do quadril:               cm 

Circunferência do pescoço:               cm  

Classificação 

Circunferência da cintura RCQ Circunferência do pescoço 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

(   ) < 94 cm 

Baixo risco 

(   ) < 80 cm 

Baixo risco 

(   ) < 0,90 

Baixo risco 

(   ) < 0,80 

Baixo risco 

(   ) < 37 cm 

Baixo risco 

(   ) < 34 cm 

Baixo risco 

(   ) ≥ 94 cm 

Risco elevado 

(   ) ≥ 80 cm 

Risco elevado 

(   ) 0,9 a 0,99 

Risco elevado 

(   ) 0,8 a 0,84 

Risco elevado 

(   ) ≥ 37 cm 

Risco elevado 

(   ) ≥ 34 cm 

Risco elevado 

(   ) ≥ 102 cm 

Risco muito 

elevado 

(   ) ≥ 88 cm 

Risco muito 

elevado 

(   ) > 1,0 

Risco muito 

elevado 

(   ) > 0,85 

Risco muito 

elevado 

  

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 


