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RESUMO

O trabalho ocupa um lugar central na vida de quem o realiza. No entanto, a realidade atual mostra que a produção capitalista impõe uma maneira de viver em que os homens se

sacrificam em troca da subsistência diária, o que pode promover desgastes físicos e psicológicos nos trabalhadores. Atualmente, as cobranças relacionadas ao trabalho têm

reduzido o tempo gasto pelas pessoas com a própria saúde e o que se observa, na maioria das vezes, é o trabalho como sendo a única atividade física desenvolvida. Dessa

forma, empresas cujos trabalhos exigem pequena atividade física por parte dos funcionários, apresentam maiores porcentagens de indivíduos obesos, como é o caso da indústria

têxtil, atualmente considerada como um dos principais setores trabalhistas do município de Divinópolis-MG. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar a

prevalência e os principais fatores de risco para o sobrepeso/obesidade e hipertensão arterial sistêmica entre funcionários do setor têxtil de Divinópolis-MG. Para isso, estão

sendo mensurados os níveis de pressão arterial, peso e altura de trabalhadores. Os possíveis fatores relacionados à pressão arterial e ao peso corpóreo, tais como: nível

sócio-econômicos, escolaridade, raça, número de filhos, consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo, entre outros, estão sendo investigados através de questionário próprio. Os

dados serão analisados no software STATA e a significância adotada será de p<0,05.

Com base no cálculo amostral, pretende-se analisar 500 trabalhadores. Até o momento, três empresas concordaram com a realização do estudo e 223 funcionários já foram

analisados. Os dados obtidos ainda são parciais e estão sendo plotados em planilha para posterior análise. Após a divulgação dos resultados, espera-se que este seja o primeiro

passo para a implantação de medidas que visem proporcionar uma melhor qualidade de vida para os trabalhadores de Divinópolis-MG e região. 
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