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APRESENTAÇÃO 

 
 
A minha aproximação com a saúde do trabalhador aconteceu desde o início da minha 

vida profissional, quando decidi atuar como nutricionista na área do trabalho, uma vez que 

a clínica não me fascinava. Assim, logo após a criação  do Programa de Alimentação do 

Trabalhador, PAT, fui solicitada para credenciar no Ministério do Trabalho, a empresa 

fornecedora de alimentação coletiva na qual eu trabalhava no Polo Petroquímico de 

Camaçari o que me levou a conhecer mais detalhadamente este programa. A partir de 

então, as empresas começaram a se vincular ao PAT e a seguir as suas diretrizes. Nesta 

época, na década de 70, não havia preocupação com riscos cardiovasculares, nem com 

obesidade. A alimentação da fábrica visava a satisfação dos trabalhadores em quantidade 

e qualidade (sabor, aparência), de forma a não haver reclamações, uma vez que o 

processo produtivo necessitava 24 hs do trabalhador. Ademais, precisava atender às 

exigências nutricionais do PAT de no mínimo 1400 Kcal. O responsável técnico pela 

execução do programa, o nutricionista, administrava os contratos, pois os serviços de 

alimentação eram em sua grande maioria terceirizados, e realizava atividades meramente 

administrativas ou de produção, de forma a garantir o bom funcionamento do serviço.  

 

As preocupações com a saúde começaram mais tarde, na década de 80 e foram 

gradativamente aumentando até o final do século XX. Havia uma grande contradição: a 

empresa fornecia alimentação e os trabalhadores tinham doenças a ela associadas. 

Todavia, poucos eram os estudos científicos que evidenciassem essas patologias. Um 

dos primeiros estudos, realizado por um médico do trabalho,  focalizou as doenças do 

aparelho digestivo relacionadas aos maus hábitos alimentares em uma empresa do polo 

petroquímico de Camaçari e estimou uma prevalência de 49,5% de trabalhadores com 

problemas digestivos, a exemplo de azia, gases, obstipação, diarreia, dentre outros, além 

de constatar a resistência dos trabalhadores na mudança dos hábitos alimentares, 

principalmente em relação ao consumo excessivo de refrigerantes, doces e cafezinho 

(Pinheiro, 1983). A preocupação com o sobrepeso/obesidade, hipertensão e 

hipercolesterolemia só ocorreu na década de 90.      

 

Desta forma, ao longo da minha vida profissional como nutricionista, em empresas de 

médio e grande porte, fui acompanhando o desenvolvimento deste programa. Portanto, a 

minha identificação com o PAT é de longo tempo, porém a realização de um estudo com 
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base científica teve início com a minha inserção na pós-graduação, ainda como aluna 

especial. Nesta oportunidade, tivemos acesso aos dados de uma empresa participante do 

PAT e estimamos uma prevalência de 48,1% de sobrepeso entre os trabalhadores, dentre 

outros fatores de risco. As mudanças que ocorreram no perfil nutricional da população 

brasileira nas últimas décadas e a necessidade de realizar uma avaliação dos efeitos do 

PAT na saúde do trabalhador, foram decisivos na  definição do meu objeto de estudo no 

mestrado, que dou continuidade agora no doutorado. 

 

Esta tese que ora apresento sob a forma de artigos, atende à sugestão do Programa de 

Pós-graduação em Saúde Coletiva, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade 

Federal da Bahia, apêndice o Projeto de Tese, com o objetivo de dar ao leitor uma visão 

mais geral do estudo. Os três artigos se organizaram em torno do tema central, o 

Programa de Alimentação do Trabalhador, enfocando aspectos nutricionais e de saúde de 

trabalhadores da indústria no Estado da Bahia.  

 

No artigo I avalia-se a taxa de incidência de ganho de peso e sobrepeso dos 

trabalhadores ao longo da participação em programas de alimentação. No artigo II estima-

se a taxa de crescimento do peso e do Índice de Massa Corporal, IMC, usando-se um 

modelo em dois níveis para explicar a variabilidade no peso e no IMC dos trabalhadores. 

Finalmente, no artigo III descreve-se a distribuição do SCORE de risco para doenças 

cardiovasculares entre os trabalhadores.  
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RESUMO 
 
 
 

O Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT, foi criado em 1976 pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego do Brasil para combater a carência alimentar do trabalhador de baixa 
renda, através de incentivos fiscais às empresas de modo que garantissem aos 
trabalhadores o acesso a uma adequada alimentação. Neste estudo de coorte dinâmica 
retrospectiva, avalia-se o impacto nutricional deste Programa, em uma amostra de 10.368 
trabalhadores do setor industrial atendidos por uma empresa que presta serviços de 
vigilância à saúde do trabalhador, no Estado da Bahia (novembro/1995 a março/2000). Os 
dados individuais provêm de exames clínicos, admissionais, periódicos e demissionais, 
enquanto que os das empresas foram obtidos com informantes chaves, por meio de 
entrevistas telefônicas. Encontrou-se uma associação positiva, estatisticamente 
significante, entre ganho de peso e ser beneficiário do PAT (RDIbruta=1,71; 95%IC: 1,45, 
2,00), como de outros programas de alimentação (RDIbruta=2,00; 95%IC: 1,70, 2,35) 
Semelhantemente, o sobrepeso também estava associado ao PAT e outros programas de 
alimentação (RDIbruta=1,91; 95%IC: 1,26 2,91 e RDIbruta=2,13; 95%IC: 1,41 3,23, 
respectivamente). O risco de ganho de peso e sobrepeso foi duas vezes maior para os 
trabalhadores de menor nível sócio-econômico. Esses programas, independentemente de 
serem registrados legalmente, parecem contribuir para o ganho de peso e sobrepeso, 
especificamente entre os trabalhadores mais pobres. Constata-se que, quase 30 anos 
após sua implantação, os problemas nutricionais dos trabalhadores persistem embora, 
sejam de outra natureza: não mais o déficit alimentar, mas a qualidade da refeição se 
apresenta agora como o maior desafio para este novo milênio. Considerando o alcance 
social deste programa, com uma cobertura de cerca de oito milhões de trabalhadores do 
mercado formal, espera-se que uma efetiva atuação dos gestores governamentais, com a 
participação da sociedade civil, possa reorientar as ações deste programa, especialmente 
as estratégias nutricionais, visando um ótimo estado de nutrição e saúde para os 
trabalhadores. 
 
 
Palavras-chave: PAT; Impacto nutricional; avaliação de programas de nutrição; 
alimentação do Trabalhador.  
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ABSTRACT 
 

 

 
In 1976, the Brazilian Ministry of Work and Employment created the Workers’ Food 

Program, PAT. It was aimed at the improvement of the nutritional status of low-income 

employees through tax deduction of companies that provide meals or other type of food 

support for their workers with a minimal of 1400 kcal. In this retrospective cohort study, the 

nutritional impact of this program is evaluated. The dynamic study population comprises 

10.368 workers examined by occupational physicians in a semi-private Health Care 

facility, in charge of workers' health surveillance provided to companies located in the state 

of Bahia. Health-related data come from computerized medical records registered from 

November/1995 to March/2000. Only individuals who had at least two routine 

examinations during the study period were eligible. Data from firm’s participation in the 

program was collected through a standardized questionnaire filled by phone call interviews 

performed with firm's key informants.  Incidence density ratios, IDR’s, show statistically 

significant (p<0.05) positive associations between weight gain and being covered by the 

PAT program and other food programs (IDRcrude=1,71; 95%CI: 1.45, 2.00),  and  

(IDRcrude=2.13; 95%IC: 1.41 3.23), respectively. These associations were stronger among 

workers in the low SES category. Although these are legally registered food programs, 

they seem to contribute to weight gain and overweight, especially in the low SES workers. 

After almost 30 years from PAT creation, the nutritional problems of the workers persist, 

although in a different way: not the nutritional deficit, but the quality of the meals is now the 

public health challenge. Considering the program social relevance, covering around eight 

million workers, it is imperative an effective action from program managers together with 

civil organizations to redirect the program towards better nutritional strategies to improve 

the nutritional and health status of the workers. 

 

Keywords:  Nutritional impact; workers' food program; nutritional status; workers  
 
 



 

 
Iracema Santos Veloso                                                              Tese de Doutorado 

20

1. Introdução 
 
 

Desde as primeiras décadas do século XX, o Brasil desenvolve programas com o objetivo 

de estimular a produção de alimentos ou incentivar seu consumo por parte de alguns 

grupos da população. Todavia, o primeiro modelo de uma política nutricional, de base 

institucional e dimensão nacional, somente foi sistematizado no II Programa Nacional de 

Alimentação e Nutrição, PRONAN, cuja estratégia era ampliar os grupos alvo para 

suplementação alimentar, com a incorporação, entre outros, de trabalhadores de baixa 

renda (BRASIL, 1976a). Com esta política de expansão, criou-se, por meio da Lei 6.321, o 

Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT (BRASIL, 1976b), que vem 

regulamentando a criação de facilidades para o oferecimento de alimentação ao 

trabalhador com incentivos fiscais para as empresas.  

 

O eixo de atuação deste Programa é a oferta de refeições ou de auxílio para a 

alimentação, sob diferentes modalidades, partindo do suposto que o trabalhador tem 

carência alimentar ou especificamente, deficiência calórica, de acordo com os achados de 

estudos realizados à época de implantação do programa (MTB, 1979). A sua diretriz 

principal vem se baseando na garantia de valores calóricos mínimos (1400 kcal) para uma 

grande refeição, almoço, jantar ou ceia, de forma a garantir a disponibilidade de energia 

“necessária para esforços físicos exigidos pelo trabalho” (BRASIL, 1999). Portanto, o PAT 

volta-se, fundamentalmente, para trabalhadores de baixa renda, até 5 (cinco) salários 

mínimos, envolvidos com o trabalho manual e que poderiam apresentar deficiência na 

ingestão energética.  

 

As avaliações do PAT são raras e se concentram mais nos aspectos sócio-econômicos 

que propriamente nutricionais. Evidências mostram que sua cobertura populacional vinha 

crescendo até 1995 (9,5 milhões), quando então passou a declinar, atingindo 7,5 milhões 

de pessoas em 2000. Todavia, verificou-se um aumento do número de empresas 

cadastradas, especialmente, de médio e pequeno porte, o que possibilitou uma maior 

participação no PAT de trabalhadores de baixa renda, ou seja, inferior a cinco salários 

mínimos,  

 

passando de 51% em 1995 para 62% em 1999 (MAZZON, 2001). Avaliações de fatores 

nutricionais têm se concentrado na análise de cardápios, mostrando que nas empresas 
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cobertas pelo Programa, as refeições eram hiperproteicas, hiperlipídicas e hipercalóricas 

em relação às necessidades individuais dos trabalhadores (COSTA, 2000; VIANA, 2000; 

SÁVIO et al, 2005). Em uma análise preliminar desta mesma base de dados, 

encontraram-se evidências de que nas empresas com programas de alimentação, 

incluindo-se o PAT, houve um aumento de peso em trabalhadores eutróficos ou pré-

obesos e não, como previsto, apenas entre os que se apresentasse com peso abaixo do 

normal (VELOSO e SANTANA, 2002). Todavia, nesse estudo, não foram considerados 

confundidores e modificadores de efeito de interesse, nem informações, sobre todo o 

período de seguimento dos trabalhadores.   

 

Nesta pesquisa, testa-se a hipótese de que trabalhadores cobertos pelo PAT têm maior 

taxa de incidência de ganho de peso e pré-obesidade que os sem cobertura, por nenhum 

programa, levando-se em conta o tempo total de seguimento entre a primeira e a última 

medida disponível, além de considerar variáveis de confusão e de modificação de efeito, 

incluindo-se a intensidade do esforço físico dispendido na ocupação.  

 
2. Métodos 
 

Este estudo, de coorte retrospectiva, de população dinâmica, foi realizado com 

trabalhadores do setor industrial de pequenas e médias empresas que realizaram 

avaliações de saúde referentes ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, 

nos serviços de medicina ocupacional das diversas unidades do Serviço Social da 

Indústria, SESI, do Estado da Bahia.  

 

O SESI é um órgão nacional, vinculado à Confederação Nacional da Indústria que se 

estrutura em Departamentos Regionais localizados em cada uma das unidades 

federativas do País. O Departamento Regional da Bahia vem, desde 1948, atendendo 

empresas industriais localizadas neste estado, sendo a mais  

 

 

antiga na oferta de serviços destinados à melhoria da qualidade de vida dos 

trabalhadores, antecipando as ações de responsabilidade social dos empresários. 

Atualmente mantém contratos com cerca de 750 empresas e os seus respectivos 50 mil 

trabalhadores. A partir do final de 1995, foi implantado um sistema informatizado de 
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informações médicas, cuja alimentação provém de registros de prontuários on-line, 

referentes aos exames clínicos admissionais, periódicos anuais e demissionais. Estes 

exames são obrigatórios e se destinam tanto a seleção para o emprego, quanto ao 

monitoramento da saúde dos trabalhadores. Na base eletrônica de dados resultante, 

existem, além de informações pessoais de identificação, dados sócio-demográficos, 

ocupacionais, antropométricos, da história clínica e exames laboratoriais e algumas 

características da empresa. A confidencialidade dos registros é garantida por meio do uso 

de senhas, que restringem o uso para fins médicos. Os dados foram disponibilizados após 

a autorização formal pelo SESI, para fins de pesquisa, resguardando-se o anonimato das 

empresas e trabalhadores. O período definido para o estudo foi de 14 de novembro de 

1995 a 31 de março de 2000, data de início desta pesquisa. A população de estudo foi 

definida como todos os trabalhadores atendidos no sistema SESI, pelo menos duas vezes 

nesse período. Para a análise de sobrepeso, excluíram-se aqueles que já apresentavam 

esta condição por ocasião da primeira medida, tratando-se, portanto, apenas de casos 

novos de sobrepeso. 

 

Para a realização desta pesquisa, necessitava-se de informações sobre a participação 

das empresas em programas de alimentação o que não constava nos registros do SESI. 

Com a lista dos nomes das empresas, seus números telefônicos foram identificados para 

a realização de entrevistas telefônicas. Inicialmente se fazia um primeiro contato com 

funcionários de ocupação gerencial da área de recursos humanos das empresas, no qual 

se apresentava a instituição responsável pela pesquisa, os propósitos da investigação e a 

informação sobre a garantia da confidencialidade e anonimato das informações por parte 

dos pesquisadores. Após a obtenção do consentimento de participação aplicava-se o 

questionário elaborado para a entrevista (Apêndice B). A razão social das empresas 

participantes do PAT foi checada com uma listagem eletrônica fornecida pela Delegacia 

Regional do Trabalho na Bahia. Os dados obtidos nessas entrevistas foram digitados, 

utilizando-se o EPI-INFO 6.0 (Dean et al, 1994), e foram agregados à base de dados do 

SESI pelo número do Cadastro Geral de Contribuinte das empresas. 
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Definição de variáveis 
 
A variável preditora foi Programa de Alimentação composta por três categorias: “PAT” que 

representa as empresas registradas no Programa de Alimentação do Trabalhador, do 

Ministério do Trabalho e Emprego, MTE; “Outro programa de alimentação” que expressa 

as empresas cujos programas não são registrados no MTE, mas que oferecem refeição, 

ticket ou cesta básica para o trabalhador e “Nenhum programa” que se refere a empresas 

que não disponibilizam qualquer auxílio-alimentação para o trabalhador. Foram duas as 

variáveis resposta: o “ganho de peso”, definido pela diferença de pesos corporais 

referidos no último e primeiro exame de saúde, da série identificada para cada trabalhador 

específico e “sobrepeso” ao final do seguimento, definido a partir do Índice de Massa 

Corporal, IMC, que é calculado dividindo-se o peso pelo quadrado da altura. De acordo 

com a recomendação da World Health Organization (WHO, 2000), o sobrepeso 

corresponde a IMC ≥ 25 Kg/m2 (1), enquanto o grupo referente (0) abrangeu todos os 

demais trabalhadores, com IMC abaixo deste ponto de corte.  

 

Selecionaram-se as seguintes covariáveis como potenciais modificadoras de efeito: nível 

sócio-econômico, NSE, e nível de intensidade física da ocupação, IFO. O NSE foi definido 

em três faixas, alto, médio e baixo, empregando-se o grau de qualificação da ocupação e 

o da escolaridade, para obter esta classificação. NSE alto corresponde aos trabalhadores 

com cargos de direção e assessoria, e os que tinham nível de escolaridade superior ou 

técnico. NSE médio corresponde a ocupações administrativas de médio grau de 

qualificação, e médio grau de escolaridade, ou seja, auxiliares administrativos ou 

encarregados. NSE baixo, ocupações de menor qualificação, como auxiliares de limpeza, 

de serviços gerais, e os demais com escolaridade equivalente ao ensino fundamental ou 

analfabeto. A avaliação do nível de IFO baseou-se em uma matriz de exposição 

ocupacional que tinha as ocupações em um dos eixos e o gasto energético no outro. Três 

especialistas com experiência em inspeções e monitoramento de trabalhadores de 

indústrias atribuíram escores isoladamente, para cada ocupação, utilizando três níveis de 

exposição “leve”, quando as atividades requeriam pouco esforço físico ou o trabalhador 

permanecia a maior parte do seu tempo sentado; “moderado”, quando as tarefas 

requeriam pouco esforço físico, porém o trabalhador permanecia a maior parte do tempo 

em pé em ambientes fechados; “intenso”, quando demandavam esforço físico intenso, e 

eram realizadas geralmente ao ar livre (WHO, 1995). A classificação final foi obtida 
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estimando-se a média aritmética dos escores dos examinadores.  As variáveis analisadas 

como potenciais confundidoras foram sexo e idade em anos (<27; 27 a 36 e maior que 

36). Para caracterizar a população do ponto de vista dos fatores de risco conhecidos para 

doenças cardiovasculares analisaram-se descritivamente a hipertensão arterial sistólica 

(níveis pressóricos ≥140mmH), hipertrigliceridemia (≥200mg/dl), hipercolesterolemia 

(≥200mg/dl), hiperglicemia (>110 mg/dl), hábito de fumar e de consumo de bebidas 

alcoólicas, estas duas últimas codificadas em “sim” e “não”.   

 

Análise estatística 
 

Para verificar a ocorrência de ganho de peso e sobrepeso estimou-se a taxa de incidência 

dividindo-se o número de casos novos no período pelo somatório dos tempos individuais 

em anos. As associações brutas entre programas de alimentação, ganho de peso e 

sobrepeso foram estimadas empregando-se a razão da taxa de incidência, RTI, para as 

categorias “PAT” e “Outro programa”, tomando-se como referente o grupo “Nenhum 

programa”. A análise foi realizada empregando-se duas variáveis dummy, 

correspondentemente. Intervalos de Confiança a 95%, estimados pelo Método Exato 

Binomial, foram empregados para a inferência estatística. Na avaliação simultânea de 

múltiplos confundidores e modificadores de efeito, utilizou-se a regressão de Poisson, 

empregando-se o PROC GENMOD, do SAS, Versão 8.1 (SAS, 1999/2000). Com base no 

modelo teórico definido, selecionaram-se as variáveis para a modelagem, que foi 

realizada adotando-se o procedimento “backward”, iniciado com o modelo completo 

contendo todas as variáveis candidatas à modificação de efeito, seus respectivos termos-

produto e potenciais variáveis confundidoras. A identificação da modificação de efeito foi 

feita com o teste da Razão de Verossimilhança, para a diferença dos desvios entre o 

modelo completo e o modelo reduzido, sem o respectivo termo-produto para cada variável 

em análise, separadamente. Foram consideradas confundidoras as variáveis cuja 

eliminação, do modelo restrito às candidatas potenciais determinou alteração de pelo 

menos 10% na medida da associação principal ou na amplitude do intervalo de confiança 

(ROTHMAN & GREENLAND, 1998). Intervalos de confiança para as medidas de 

associação foram estimados empregando-se o teste de Wald. Definiu-se para o estudo, 

um nível de significância de 0,05. O protocolo da pesquisa foi aprovado pela Comissão de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade 

Federal da Bahia (Anexo A). 
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3. Resultados 
 

A população original do estudo compõe-se de 10.604 trabalhadores, que se reduziu para 

10.368, após a retirada de 236 (2,2%) para os quais não se dispunham de informações 

completas. Esses trabalhadores eram empregados em 317 empresas, das quais 6 (1,9%) 

não puderam ser localizadas ou identificadas, o que impediu a sua participação nas 

entrevistas. Com dados do primeiro exame estimou-se prevalência de obesidade em 

4,7%, entre trabalhadores do PAT, 4,4% entre os beneficiários de Outros programas de 

alimentação, ambas maiores que a freqüência de 2,7% encontrada entre os que não 

tinham programa de alimentação. Identificou-se um total de 15.146 pessoas-ano, sendo 

que 6.350 (42%) eram trabalhadores do PAT, 7.068 (47%) eram cobertos por Outros 

programas, e os restantes 1.728 (11%) não eram beneficiários de programas de 

alimentação. Para a análise de sobrepeso, excluíram-se 3353 (32,3%) trabalhadores que 

foram identificados com IMC acima de 24,99 Kg/m2 no início do seguimento para garantir 

que apenas os casos novos, incidentes, seriam considerados. Dos 7.015 trabalhadores 

que permaneceram no estudo, estimaram-se 4.267 pessoas-ano entre os trabalhadores 

de empresas com PAT, 4.886 pessoas-ano entre os empregados de empresas com 

outros programas e 1.154 pessoas-ano correspondentes aos não cobertos por programa 

de alimentação, totalizando 10.307 pessoas-ano. 

 

A distribuição dos fatores de risco para doenças crônicas, de acordo com as categorias da 

variável programa de alimentação, está apresentada na Tabela 1. Verifica-se que 

trabalhadores de empresas com PAT têm níveis de triglicérides, colesterol total e glicemia 

mais elevados, e são mais freqüentemente hipertensos do que os sem nenhum programa 

(p<0,05). Todavia, apresentam menores prevalências de consumo de bebidas alcoólicas 

quando comparados aos referentes. Trabalhadores de empresas com outros programas 

de alimentação não se distinguiam dos empregados cobertos pelo PAT. 

  

Na Tabela 2, observa-se que trabalhadores de empresas com “PAT” ou “Outro Programa 

de Alimentação” diferiam daqueles com “Nenhum” auxílio alimentação. Especificamente, 

trabalhadores cobertos pelo PAT eram mais freqüentemente do sexo masculino, de maior 

idade (acima de 36 anos), casados, de melhor nível de escolaridade e sócio-econômico. 

Ocupavam em maior proporção cargos de direção e desempenhavam atividades mais 

leves, em comparação aos trabalhadores de empresas sem nenhum programa de 
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alimentação (p<0,05). Os empregados de empresas com programas de alimentação não 

registrados tinham o perfil sócio-econômico semelhante ao dos trabalhadores cobertos 

pelo PAT. 

  

A taxa de incidência de ganho de peso para trabalhadores de empresas com programa 

PAT foi 17 casos/100 pessoas-ano, 19 casos/100 pessoas-ano para aqueles de empresas 

com outros programas de alimentação, e de 10 casos/100 pessoas-ano para o grupo não 

coberto por programa de alimentação (Tabela 3). Essas diferenças correspondem a uma 

associação positiva, estatisticamente significante, entre ser trabalhador de empresa com 

programa PAT e ganho de peso (RTIbruta=1,71; 95%IC: 1,45 2,00). Semelhantemente, 

trabalhadores de empresas com outros programas de alimentação tiveram a taxa de 

incidência de ganho de peso duas vezes maior (RTIbruta=2,00; 95%IC: 1,70 2,35) do que a 

estimada entre trabalhadores de empresas sem programas de alimentação.  

 

Ainda com base nas informações da Tabela 3, observou-se que a taxa de incidência de 

sobrepeso é maior no grupo de trabalhadores de empresas com PAT (4 casos/100 

pessoas-ano) e outro programa de alimentação (5 casos/100 pessoas-ano) do que entre 

aqueles de empresas que não dispõem de nenhum programa de alimentação (2 

casos/100 pessoas-ano). Estas diferenças foram estatisticamente significantes para 

trabalhadores de empresas com PAT e Outro programa (RTIbruta=1,91; 95%IC: 1,26 2,91 e 

RTIbruta=2,13; 95%IC: 1,41 3,23, respectivamente). 

 

Na análise multivariada, verificou-se que o NSE modificava a associação entre programa 

de alimentação e ganho de peso (Teste da Razão de Máxima Verossimilhança, RMV, 

X2
4gl=9,34, p=0,05), conforme mostram os resultados da Tabela 4. Não foram encontradas 

variáveis de confusão, para as associações de interesse. Os modelos finais, estratificados 

por NSE devido à modificação de efeito encontrada, mostram que o ganho de peso foi 

quase duas vezes maior para trabalhadores de empresas com PAT e NSE baixo, quando 

comparados aos trabalhadores sem cobertura (RTI=1,98; 95%IC: 1,54 2,56). Quando se 

considerou a categoria Outro programa a taxa foi mais elevada (RTI=2,30; 95%IC: 1,80 

2,96). Entre os empregados de NSE médio esta associação se reduziu tanto para o PAT 

como para Outros programas de alimentação (RTI=1,49; 95%IC: 1,19 1, 87 e RTI=1,77; 

95%IC: 1,42 2,21, respectivamente). Verificou-se também que a associação entre PAT e 

ganho de peso aumentava à medida que o NSE se reduzia com uma tendência do tipo 
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dose-resposta e todas as associações em níveis estatisticamente significantes, exceto 

quando o NSE era alto.  

 

Mantendo-se a estratificação pelo NSE, observa-se que a associação entre Programas de 

Alimentação e sobrepeso só ocorreu em níveis estatisticamente significantes para o NSE 

baixo tanto para o PAT (RTIbruta=2,61; 95%IC: 1,30 5,23) como para o Outro programa 

(RTIbruta=3,19; 95%IC: 1,61 6,34).  

 
4. Discussão 
 
Os achados deste estudo demonstram que, trabalhadores de empresas com qualquer 

programa de alimentação, registrado ou não no Ministério do Trabalho e Emprego, têm 

maior taxa de incidência de ganho de peso e de sobrepeso do que os empregados não 

cobertos, apenas quando eram pobres. O ganho de peso foi mais comum entre 

trabalhadores cobertos por qualquer programa entre os de NSE médio. Verificou-se 

também que a força da associação aumentava linearmente do melhor para o pior NSE, 

confirmando-se a hipótese de que os efeitos dos programas de alimentação, seja o PAT 

ou outros programas, sobre o estado antropométrico vão na direção contrária ao que se 

propõe nas políticas que os justificaram: a redução da má nutrição e a melhoria do estado 

nutricional de trabalhadores, especialmente os de baixa renda.  

Estes achados confirmam os resultados encontrados na análise preliminar (Veloso e 

Santana, 2002), mesmo tendo-se ampliado o período de seguimento do estudo e o 

número de variáveis potencialmente confundidoras. Chama à atenção a força da 

associação entre Programa de alimentação e ganho de peso e sobrepeso, que não se 

alterou com o ajustamento simultâneo para todas as variáveis potencialmente 

confundidoras. Nem o sexo, nem a idade e nem o nível de atividade física da ocupação, 

conhecidos preditores do ganho de peso, afetaram os resultados deste estudo. Isto 

evidencia o efeito independente do PAT no desenvolvimento do ganho de peso e 

sobrepeso e confirmam a tendência mundial de elevação do sobrepeso entre os estratos 

mais pobres da população (MONTEIRO E CONDE, 1999).  

 

Esse efeito não-desejável dos programas de alimentação para o trabalhador parece ser 

decorrente do excessivo número de calorias por refeição. Embora o PAT estabeleça em 

suas diretrizes que as grandes refeições devem conter valores mínimos capazes de 

disponibilizar mais energia para o trabalho, esta determinação baseada ainda no perfil 
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que os trabalhadores apresentavam cerca de 30 anos atrás, na atualidade, não 

corresponde às necessidades nutricionais dos trabalhadores brasileiros. Recentemente, 

uma pesquisa conduzida no Brasil mostrou que, entre os homens, nos últimos 30 anos, 

houve uma redução acentuada do baixo peso (61,2%) e um aumento de mais de 100% na 

prevalência de sobrepeso, chegando a duplicar a de obesidade (IBGE, 2004).  

 

Apesar dessas mudanças na composição corporal dos indivíduos, um estudo realizado no 

município de São Paulo na década de 90, encontrou que cardápios propostos pelo PAT, 

continham entre 1400 e 2200 Kcal, sendo que em 65,5% deles foram encontrados valores 

maiores do que 1600Kcal cobrindo entre 60 e 80% das necessidades calóricas diárias de 

homens e mulheres, respectivamente (GAMBARDELLA, 1990). Esta oferta calórica 

considerada excessiva, concentrada em uma única refeição, também foi encontrada em 

estudos realizados em algumas indústrias petroquímicas do Estado da Bahia cujas 

refeições atendiam 93,5 e 96,1% das necessidades energéticas diárias dos participantes 

do PAT (COSTA, 2000; VIANA, 2000). Uma das razões para esse padrão de 

disponibilidade energética pode ser a expressão do tamanho das porções dos alimentos 

servidos, conforme observado na pesquisa realizada nos Estados Unidos por Nielsen e 

Popkin (2003). Nesse estudo verificou-se que o tamanho das porções aumentou tanto no 

consumo doméstico como fora de casa, sendo as maiores porções consumidas nos 

restaurantes de comida rápida. Para aqueles em que a alimentação é oferecida em seu 

local de trabalho, pode estar havendo uma ingestão maior que a habitual ou mesmo a 

necessária, como uma forma de compensar o desgaste laboral diário, mas, que pode 

proporcionar um aumento do peso corporal.  

 

Uma outra razão para os efeitos adversos decorrentes da existência de programas de 

alimentação em empresas, são as mudanças nos padrões de alimentação que vêm 

ocorrendo em todas as partes do mundo desde o século XIX de forma lenta, tendo 

registrado uma aceleração a partir da segunda metade do século XX (DREWNOWSKI E 

POPKIN, 1997). A incorporação de gorduras, açúcares, alimentos de origem animal e os 

processados significaram alterações dietéticas no preparo e sabor dos alimentos 

resultando em novas preparações que proporcionaram uma maior diversidade no 

cotidiano alimentar dos indivíduos, especialmente para aqueles cujo local de trabalho 

tornou-se um espaço organizador de práticas alimentares, desde que a alimentação 

passou a constituir-se numa exigência do próprio processo produtivo (VIANA, 2000). Disto 



 

 
Iracema Santos Veloso                                                              Tese de Doutorado 

29

se deduz que as dietas tradicionais, à base de cereais e grãos, por proporcionarem uma 

variedade limitada de opções, foram sendo substituídas por este novo padrão, como uma 

forma de combater a monotonia alimentar, típica de refeições à base de carboidratos 

complexos (DREWNOWSKI E POPKIN, 1997).  

 

De fato, o Brasil segue a tendência mundial no consumo de carboidratos com um declínio 

na participação do grupo dos cereais e derivados, das leguminosas, raízes e tubérculos, 

verduras e legumes, frutas e sucos naturais, no período entre 1962 e 1996. Além disso, é 

crescente a participação do açúcar refinado e de refrigerantes no padrão de consumo da 

população em todo o país e a conseqüente redução dos carboidratos complexos, 

notadamente no período entre 1996 e 1998 (MONDINI E MONTEIRO 1994; MONTEIRO, 

MONDINI E COSTA, 2000). Sichieri et al (1997) ressaltam a importante redução da 

contribuição calórica do feijão e dos cereais entre 1974/75 (8,0 e 44,6%) e 1987/88 (5,7 e 

41%), respectivamente. Paralelamente, ocorreram alterações quantitativas e qualitativas 

na participação dos outros macronutrientes caracterizadas pelo aumento do consumo de 

proteínas de origem animal e das calorias da dieta provenientes dos lipídios, porém de 

forma diferenciada, notadamente pela redução das gorduras de origem animal e aumento 

daquelas de origem vegetal. Embora as gorduras animais tenham tido um declínio neste 

período, houve aumento da contribuição dos ácidos graxos saturados da dieta, 

particularmente pelo consumo de carnes e laticínios (MONDINI E MONTEIRO, 1994; 

MONTEIRO, MONDINI E COSTA, 2000). 

 

Achados de pesquisa mais recente indicam que o consumo de frutas, verduras e legumes 

dos brasileiros corresponde apenas a um terço das recomendações oficiais para uma 

dieta de 2300 Kcal, e que o consumo de açúcar é 50% maior nas classes de menor 

rendimento. Situação inversa se observa para o consumo de refrigerantes, que é cinco 

vezes maior nas classes com rendimentos maiores que cinco salários mínimos, quando 

comparado com o consumo pelas classes com menor rendimento salarial. Observa-se 

também que enquanto o consumo de gorduras aumenta com a renda, principalmente a 

gordura saturada, o consumo de carboidratos diminui e o de proteínas mantém-se 

adequado em todas as classes de renda (IBGE, 2004).  

 

Freire e Salgado (1998) analisaram cardápios oferecidos a trabalhadores de empresas 

paulistas e concluíram que estes tinham elevado teor de proteína e de gordura e eram 
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pobres em carboidratos, porém, apesar de atenderem às recomendações calóricas do 

PAT, não eram balanceados. Estudos realizados em algumas empresas de grande porte 

no Estado da Bahia, inscritas no PAT, identificaram que as refeições servidas nas fábricas 

eram hiperproteicas, hiperlipídicas e hipoglicídicas e tinham um elevado teor de colesterol 

(COSTA, 2000; VIANA, 2000). Em recente pesquisa, analisou-se o consumo alimentar de 

uma clientela atendida em restaurantes vinculados ao PAT do Distrito Federal, e 

encontraram-se cardápios hiperproteicos, com elevado teor de colesterol e pobres em 

fibra (SÁVIO et al, 2005). Destaca-se neste sentido, a inadequação dessas refeições, 

servidas diariamente aos trabalhadores caracterizadas pelo excesso de proteínas e 

gorduras e pobres em carboidratos, principalmente se considerarmos que esta 

alimentação pouco saudável, aliada à crescente redução da atividade física pode 

cumulativamente levar à obesidade, uma doença crônica, que tem o seu risco aumentado 

quando associada a outras enfermidades crônicas não transmissíveis. 

 

Ademais, podem-se apontar como determinantes importantes, as inovações tecnológicas 

ocorridas no mundo do trabalho, a ocidentalização da dieta, as modificações nos hábitos 

alimentares e de lazer, a substituição de alimentos tradicionais por importados e a 

proliferação dos fast foods. Isto tem ocorrido não somente em locais de lazer, mas 

também em escolas e universidades. Vale ainda acrescentar que de grande relevância é 

o marketing das grandes empresas transnacionais incentivando o consumo de alimentos 

e bebidas calóricas, além das transformações na produção e no processamento dos 

alimentos ocorridas nas últimas três décadas. Todos estes fatores têm contribuído para 

mudanças na composição corporal dos indivíduos (CHOPRA, GALBRAITH & DARNTON-

HILL, 2002). 

 

Estes achados são reiterados pelos poucos estudos encontrados sobre o perfil nutricional 

de trabalhadores no Brasil, independentemente da participação no PAT e do tipo de 

atividade desempenhada. Por exemplo, enquanto trabalhadores do setor de serviços 

tinham um percentual de excesso de peso de 34,2% (ELL, CAMACHO & CHÓR, 1999) os 

da construção civil, que tem maior demanda energética, a prevalência chegou a 52,2% 

(REIS, CUNHA & GIL, 1997). Entre trabalhadores de diferentes ramos de atividade o 

excesso de peso variou de 39,2 a 61,2% (CUNHA et al, 1997; MOLINA, 1997; SILVA, 

PINTO & QUADROS, 1997; ARAÚJO et al, 2001; MONEGO et al, 2001). Entre 

beneficiários do PAT da região Nordeste, resultados de estudos indicaram uma 
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prevalência de 50,6% (COSTA, 2002) e 62,2% (VIANA, 2000) de sobrepeso entre aqueles 

que faziam as refeições nos locais de trabalho e de 34,1% entre os que recebiam vale-

refeição/cesta básica, chegando a 41,0% na região Sudeste (BURLANDY & ANJOS, 

2001). Vale destacar que a maioria dos estudos citados apresenta limites metodológicos, 

especialmente no tamanho da amostra e na adequação da análise estatística. Apesar 

disto, retratam o perfil antropométrico dos trabalhadores do mercado formal, embora 

restritos no que se refere ao conjunto dos trabalhadores brasileiros.    

 

Vale também ressaltar, que a maior taxa de ganho de peso e de sobrepeso encontrada 

neste estudo, em indivíduos de menor nível sócio-econômico, é consistente com os 

achados das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no mundo inteiro demonstrando 

que o sobrepeso e a obesidade estão aumentando em países pobres e nos grupos mais 

pobres de países ricos, como por exemplo, em algumas regiões do Mediterrâneo e Norte 

da África (CHOPRA, GALBRAITH & DARNTON-HILL, 2002), na América Latina, no 

Caribe e nos países do Pacífico (WHO, 2003). No Brasil, dados de três inquéritos 

nacionais mostram prevalências crescentes de obesidade para homens e mulheres em 

todas as faixas etárias.  No período entre 1989 e 1997, a obesidade aumentou na 

população adulta da região Nordeste, sendo mais acentuada entre as mulheres de mais 

alta renda, diferentemente do que aconteceu no Sudeste: apenas entre as mulheres mais 

pobres houve aumento da obesidade (MONTEIRO e CONDE, 1999). Na mais recente 

Pesquisa de Orçamentos Familiares, POF, realizada no Brasil (IBGE, 2004), o 

crescimento do sobrepeso e obesidade se manteve entre os homens em todas as faixas 

de renda. Destaca-se que, em famílias cuja renda alcança apenas meio salário mínimo 

per capita, a prevalência de sobrepeso varia entre 21 e 26% e chega a patamares de 35% 

nas famílias com renda de até um salário mínimo. Vale ressaltar também, que naquelas 

com faixas salariais maiores de cinco salários mínimos o excesso de peso já ultrapassa 

55%. Para o sexo feminino, as maiores prevalências (32 e 42%) estão concentradas entre 

as mais pobres, ou seja, naquelas cujos rendimentos familiares se situam entre ¼ até 2 

salários mínimos, e declina a partir desta faixa de renda. Apesar desta redução, os 

resultados devem ser vistos com cautela, pois os valores ainda podem ser considerados 

elevados: 40% e 36% de excesso de peso para as mulheres que vivem em famílias com 

renda acima de dois até cinco e acima de cinco salários mínimos respectivamente. 

Entretanto, isto pode ser considerado um aspecto positivo na redução do sobrepeso e 

obesidade entre as mulheres.  
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Apesar deste estudo não contemplar a análise da dieta dos participantes dos programas 

de alimentação, cabe lembrar que a densidade energética e o custo das refeições podem 

ser uma das possíveis explicações para o aumento de peso e sobrepeso entre os mais 

pobres. De fato, Drewnowski & Specter (2004) em seus estudos sobre pobreza e 

obesidade, concluíram que a densidade energética da refeição, pode ser um dos 

aspectos determinantes de sua qualidade, ou seja, quanto maior a densidade, mais baixa 

é a qualidade da alimentação. Esta refeição, composta de grãos refinados, açúcar e 

gorduras, além de proporcionar uma maior ingestão calórica a preços mais accessíveis, 

têm uma boa aceitação entre os consumidores razão pela qual, vem se caracterizando 

como a refeição típica dos mais pobres. Os autores concluíram que a renda e o preço dos 

alimentos afetam as escolhas e os hábitos alimentares, bem como a qualidade da dieta. 

Em um outro estudo, encontrou-se que a preferência alimentar e o conhecimento sobre 

nutrição não eram determinantes do consumo. O custo, a conveniência e a 

disponibilidade do alimento foram os fatores motivadores para o consumo freqüente. Isto 

significa, segundo os autores, que uma dieta pobre não é simplesmente uma questão de 

saúde ou educação, mas, também, um aspecto econômico (EVANS et al, 2001). 

 

Ausência de informações acerca da composição da alimentação, conforme citado 

anteriormente, o uso de medidas de peso e altura auto-referidas e a utilização de dados 

secundários constituem-se nas principais limitações deste estudo.  As medidas auto-

referidas de peso e altura vêm sendo amplamente empregadas em pesquisas 

epidemiológicas por serem de mais fácil obtenção, e permitirem resultados mais rápidos 

para estudos populacionais (CHOR, COUTINHO & LAURENTI, 1999). Sua utilização 

baseia-se em resultados de estudos de validade que mostram alta correlação com 

medidas estimadas diretamente (IZQUIERDO & VIOQUE, 1996; SPENCER et al, 2002; 

PAERATAKUL et al, 2002; FONSECA et al, 2004). A utilização de dados secundários 

informatizados e padronizados viabilizou a formação da coorte e o monitoramento da 

saúde do trabalhador da indústria. O desenho longitudinal desta investigação, a amostra 

utilizada e a análise proposta neste estudo, representam um avanço metodológico em 

relação às pesquisas que avaliam o PAT.  

 

Finalmente, constata-se neste estudo que, quase 30 anos após a implantação do PAT, os 

problemas nutricionais entre os trabalhadores persistem, embora sejam de outra 

natureza: não mais o déficit alimentar, mas a qualidade da refeição que se apresenta 
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agora como o maior desafio para este novo milênio. Considerando-se a complexidade da 

situação alimentar brasileira e a necessidade de reorientar as estratégias do PAT, faz-se 

necessário à realização de estudos multidisciplinares e o desenvolvimento de 

metodologias capazes de abordar os diversos aspectos sociais, culturais e nutricionais de 

forma a contemplar dentre outros aspectos a resistência dos trabalhadores na adoção de 

hábitos alimentares saudáveis, o comportamento alimentar do trabalhador diante da oferta 

da alimentação pela empresa bem como as reais necessidades dos beneficiários do PAT 

nos diferentes contextos sociais. Espera-se que uma efetiva atuação dos gestores 

governamentais, com a participação da sociedade civil, possa reorientar as ações deste 

programa, especialmente as estratégias nutricionais, visando um ótimo estado de nutrição 

e saúde para os trabalhadores. 
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Tabela 1. Prevalências de Fatores de Risco para Doenças Crônicas de acordo com Programas de 
Alimentação ao início do estudo (N=10. 368).  
 

Programa de Alimentação 
PAT 

N = 4. 252 
Outro 

N = 4. 856 
Nenhum 

N = 1. 260 Variáveis 

N % N % N % 
Triglicérides Elevados** 406 9,5 363 7,5 84 6,7
  
Colesterol Total elevado** 1349 31,7 1394 28,7 340 27,0
  
Glicemia Elevada* 345 8,1 345 7,1 78 6,2
  
Pressão Sistólica Elevada** 547 12,9 564 11,6 115 9,1
  
Hábito de fumar (NS1) 481 11,3 613 12,6 155 12,3
  
Consumo de álcool** 685 16,1 738 15,2 362 28,7
      
Qui quadrado  **p<0,01   *p<0,05 
 1 Não Significante  
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Tabela 2. Características da população segundo o Programa de Alimentação ao início do estudo 
(N=10. 368).  
 

Programa de Alimentação  
PAT N= 4.252 Outro N= 4.856 Nenhum N= 1.260 

 
 

Variáveis N % N % N % 
Sexo***        
    Masculino 3.455 81,3 3.756 77,3 904 71,8  
    Feminino 797 18,7 1.100 22,7 356 28,2  
     
Idade***     
    <27 1.195 28,1 1.371  28,2 423 33,6  
    27-36 1.478 34,8 1.930 39,8 439 34,8  
    >36 1.579 37,1 1.555 32,0 398 31,6  
     
Escolaridade***     
    Alta 1.214 28,5 1.532 31,6 257 20,4  
    Média 1.232 29,0 1.413 29,1 345 27,4  
    Baixa 1.806 42,5 1.911 39,3 658 52,2  
     
     
Situação** 
conjugal 

    

    Casado 1.934 45,5 2.044 42,1 518 41,1  
    Não casado 2.318 54,5 2.812 57,9 742 58,9  

     
Nível Sócio-     
Econômico***     
    Alto 298 7,0 633 13,0 47 3,7  
    Médio 2.153 50,6 2.317 47,7 555 44,1  
    Baixo 1.801 42,4 1.906 39,3 658 52,2  
     
Ocupação***     
    Direção 299 7,0 644 13,3 57 4,5  
    Administrativo 721 17,0 861 17,7 254 20,2  
    Industrial 3.232 76,0 3.351 69,0 949 75,3  
     
Intensidade 
física da 
ocupação*** 

    

    Leve 935 22,0 1.391 28,6 244 19,4  
    Moderada 2.136 50,2 2.470 50,9 759 60,2  
    Intensa 1.181 27,8 995 20,5 257 20,4  
Qui quadrado  ***p<0,001  **p<0,01 
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Tabela 3. Taxas de incidência (TI) de ganho de peso e sobrepeso e respectivas razões de taxas de 
incidência (RTI) e intervalos de confiança (IC) para a associação entre Programas de Alimentação e 
ganho de peso e sobrepeso (N=10 368).  

 
 

Variáveis 
 

Pessoa 
ano 

 
Nº. de  
casos 

 
Taxa de 

Incidência  
p/ 100 

 pessoas-ano  

 
Razão de Taxa de 

Incidência 
95% Intervalo de 

Confiança 
Ganho de peso      
N=10.368 

    

          PAT 6.350 1.053 17 1,71   (1,45   2,00)  

          Outro 7.068 1.374 19 2,00   (1,70   2,35) 

          Nenhum  1 728     168 10 1,00    ( ---         -- ) 

     
Sobrepeso  
N=7.015 

    

          PAT 4.267 177 4 1,91   (1,26   2,91) 

          Outro 4.886 226 5 2,13   (1,41   3,23) 

          Nenhum  1.154   25 2 1,00   (  ---       --- )  
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Tabela 4. Razões de taxas de incidência (RTI) brutas e ajustadas, e respectivos intervalos de 
confiança (IC), correspondentes à associação entre Programa de Alimentação e o ganho de peso 
e sobrepeso, de acordo com o nível sócio-econômico (N=10 368). 
 

Programa de Alimentação 

PAT    
N= 4.252 

Outro  
  N= 4.856 

Nenhum  
N= 1.260  

 
 
VARIÁVEIS 

RTI1     95%IC2  RTI1     95%IC2 RTI1     95%IC2 

GANHO DE PESO  N= 2.595    
            Nível sócio-econômico     

                   Alto N= 283    

          Modelo 1 (Não ajustado) 1,18   (0,63   2,22) 1,28   (0,70   2,36) 1,00   ( --     --) 

          Modelo 2 (Ajustado3) 1,15   (0,61   2,16) 1,23  (0,67   2,26) 1,00    (--     --) 

    

                    Médio N= 1350    

          Modelo 1 (Não ajustado) 1,49   (1,19   1,87) 1,77   (1,42   2,21) 1,00    (--     --) 

          Modelo 2 (Ajustado3) 1,52   (1,21   1,91) 1,80   (1,44  2,26)  1,00    (--     --) 

    

                     Baixo N= 962    

         Modelo 1 (Não ajustado) 1,98   (1,54   2,56) 1,00   ( --     --) 

         Modelo 2 (Ajustado3)           1,95   (1,51   2,52) 

2,30   (1,80   2,96) 

2,29   (1,79  2,95) 1,00    (--     --) 

    

SOBREPESO N= 428    

            Nível sócio-econômico     

                   Alto N= 40    

          Modelo 1 (Não ajustado) 1,71   (0,22   13,22) 2,10  (0,29   15,46) 1,00    (--     --) 

          Modelo 2 (Ajustado3) 1,73   (0,22   13,45) 2,24  (0,30   16,59) 1,00    (--     --) 

    

                    Médio N= 224    

          Modelo 1 (Não ajustado) 1,50   (0,87   2,58) 1,64  (0,95   2,81) 1,00    (--     --) 

          Modelo 2 (Ajustado3) 1,43   (0,83   2,47) 1,63  (0,95   2,80) 1,00    (--     --) 

    

                   Baixo N= 164    

          Modelo 1 (Não ajustado) 2,61   (1,30   5,23) 3,19  (1,61   6,34) 1,00    (--     --) 

          Modelo 2 (Ajustado3)           2,56   (1,27   5,14) 3,23  (1,62   6,41) 1,00    (--     --) 
1 Razão de Taxa de Incidência, 2 Intervalo de Confiança 
3  Ajustado por Sexo, Idade e Intensidade Física da Ocupação (codificada como 0=leve, 1=moderada). 
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O PRORGAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR E MUDANÇAS

DE PESO: UMA ANÁLISE MULTINÍVEL 
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RESUMO 
 

 
OBJETIVOS: O governo brasileiro criou em 1976 o Programa de Alimentação do 
Trabalhador, PAT, com o objetivo de disponibilizar mais energia para o trabalho através 
da oferta de alimentação adequada a trabalhadores de baixa renda, mediante incentivos 
fiscais às empresas. Neste estudo, testa-se a hipótese de que trabalhadores beneficiários 
do PAT ou de outros programas de alimentação semelhantes têm maior crescimento do 
peso e do Índice de Massa Corporal, IMC. 
 
MÉTODOS: Estudo longitudinal conduzido com dados de 10.368 trabalhadores 
participantes de programas de monitoramento de saúde ocupacional, do setor industrial, 
residentes no Estado da Bahia, região Nordeste do Brasil. Utilizaram-se dados de 
prontuários médicos on-line e informações das empresas obtidas em entrevistas 
telefônicas. Escolheu-se o modelo multinível para medidas repetidas porque é possível 
considerar a estrutura hierárquica dos dados, comparando-se as mudanças intra-
individuais ao longo do tempo, em um primeiro nível, e as mudanças entre os indivíduos, 
no segundo nível. 
 
RESULTADOS: Trabalhadores de empresas com PAT que não faziam uso de bebida 
alcoólica apresentaram tendência crescente de peso em todas as faixas etárias e em 
todos os níveis de IFO. A maior taxa de ganho de peso encontrou-se entre os mais 
jovens, cujo nível de IFO era leve e não consumiam bebida alcoólica (0,428 Kg/ano). 
Observou-se também que entre os mais velhos (mais que 36 anos), a taxa de 
crescimento de peso foi três vezes maior para os trabalhadores de empresas com PAT 
(0,191 Kg/ano) quando comparados aos que não recebiam auxílio alimentação da 
empresa (0,056 Kg/ano). Taxas de aumento do IMC tiveram padrão semelhante ao 
encontrado para o peso. Observou-se que ao início do estudo, independentemente da 
faixa etária, do estrato sócio-econômico e do nível de IFO, os trabalhadores possuíam um 
IMC médio acima de 22,00 Kg/m2. 
 
CONCLUSÕES: Com este estudo, conclui-se que técnicos, empresários, sindicalistas e 
formuladores das políticas de alimentação para o trabalhador, devem construir conjunta e 
participativamente o perfil qualitativo da refeição nas empresas, de modo a favorecer 
hábitos alimentares saudáveis, juntamente com outras mudanças de estilo de vida que 
contribuam para a promoção da saúde. O sujeito desse processo deve ser o próprio 
trabalhador que, além de uma ampliação do nível de informação sobre riscos da 
alimentação, deve ser ajudado a repensar os seus próprios valores culturais como sabor, 
aparência, variedade e quantidade da refeição servida. 
 
 
Palavras-chave: multinível; crescimento do peso; IMC; PAT 
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ABSTRACT 
 

THE WORKER FOOD PROGRAM AND WEIGHT CHANGES: A MULTILEVEL 

ANALYSIS 

 
OBJECTIVES: The Workers’ Nutrition Program (PAT) of the Brazilian Labor and 
Employment Ministry was created in 1976 and is aimed at improving the nutritional status 
of low-income employees. Approximately 10 million workers nationwide are currently 
enrolled in this program. This study evaluates the nutritional impact of the PAT in the state 
of Bahia, Brazil. The main hypothesis is that workers covered by PAT and other similar 
programs tend to increase their weight and body mass index (BMI). 
  
METHODS: A cohort study of computerized medical records was carried out in 10,368 
workers under occupational health surveillance in the state of Bahia. Data from workers 
firms were collected through phone interviews with key informants. The multilevel model 
for change was used to analyze the repeated measures structure of the data. 
 
RESULTS: Workers covered by PAT, non-alcohol users, showed a statistically significant 
positive linear trend in weight gain in all age groups and all levels of occupational physical 
activity. The biggest weight gain rate (0,428kg/year) was among workers in the lowest age 
group (less than 27 years old) non-alcohol users with low level of occupational physical 
activity.  Among workers at least 36 years old, the weight gain rate in the PAT program 
(0.191 Kg/year) was about three times as great as that for workers without any food 
program (0.056 Kg/year).  BMI rates showed similar patterns. At the beginning of the 
study, in all age groups, occupational activity  and SES levels, the mean BMI was above 
22 Kg/ m2. 
 
 
CONCLUSIONS: It is recommended that governmental agencies responsible for food 
programs strategies, technicians, food companies and labor unions and work together to 
define the qualitative profile of the food programs in order to improve workers life style and 
health. Workers themselves, should be the subjects  in this process. Besides having 
information on food habits risks, they need to reconsider cultural food values such as 
flavor, appearance, variety and amount of meals.  
 
 
 
Keywords: food programs; weight gain; BMI; PAT. 
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1. Introdução 
 
Grande parte da população do mundo aumentou de peso nos últimos 30 anos, em todas 

as faixas etárias e estratos sociais. Em 2002, estimava-se que cerca de 1,7 bilhões de 

pessoas apresentavam sobrepeso (WHO, 2003). Isto tem sido atribuído, em parte, a 

mudanças nos padrões de alimentação, evidentes na redução do consumo de 

carboidratos complexos e fibras, no aumento da gordura saturada, açúcar e alimentos 

refinados (POPKIN, 1994) ou de um desequilíbrio entre a energia consumida e a atividade 

física (CUTLER, GLAESER & SHAPIRO, 2003).  Outros autores mencionam também o 

aumento da quantidade ingerida (DILIBERTI et al, 2004). No Brasil, estas tendências 

também vêm sendo documentadas em estudos nacionais como a Pesquisa de 

Orçamentos Familiares, POF (IBGE, 2004), na qual se verificou que a população urbana 

brasileira apresentou um padrão alimentar semelhante ao mundial, com a redução de 

pessoas com baixo peso e o aumento de casos de sobrepeso, que já atinge 40,6% da 

população.  

 

Mudanças na dieta parecem ser determinadas pela urbanização, industrialização, e 

alterações na estrutura produtiva, como o aumento do setor terciário e de empresas de 

uso intensivo de capital, que implicam em menor uso de energia. Isto se alia ao avanço da 

tecnologia no domínio das atividades domésticas e lazer, dentre outros que propiciam a 

redução do consumo energético cotidiano (POPKIN, 2001). Menos estudadas são as 

mudanças na produção e comercialização de alimentos ou programas que visam 

aumentar o acesso a alimentos de populações pobres. No Brasil, desde 1976, existe o 

Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT, vinculado ao Ministério do Trabalho e 

Emprego, MTE, que se destina a garantir o acesso à alimentação de trabalhadores 

segurados mediante incentivos fiscais a empresas empregadoras (BRASIL, 1976). Em 

2000, estimava-se em 7,5 milhões de trabalhadores a população coberta pelo PAT 

(MAZZON, 2001), cuja principal diretriz é a oferta, por parte das empresas, de uma ração 

alimentar diária de 1.400 Kcal, devendo variar de acordo com o nível de atividade física 

da ocupação 1.200 para atividades leves e 1.600 para as intensas (BRASIL, 1999).   

 

Apesar de sua longa existência e da enorme soma de recursos envolvidos, por parte das 

empresas, trabalhadores e governo, são poucas as avaliações do impacto do PAT sobre 

o perfil nutricional dos trabalhadores. Alguns estudos conduzidos com trabalhadores de 
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empresas participantes do PAT têm estimado prevalências de sobrepeso e dislipidemia 

consideradas elevadas, enquanto que análises de cardápios revelam a oferta de refeições 

hipercalóricas e hiperlipídicas (VIANA, 2000; COSTA, 2000; BURLANDY e ANJOS, 2001; 

SÁVIO et al, 2005). Entretanto, esses estudos tinham desenho transversal o que limita as 

conclusões. Com os dados utilizados nessa pesquisa, análises preliminares mostraram 

que trabalhadores cobertos pelo PAT ou outros programas de alimentação ganhavam 

peso mais comumente que os não-cobertos, especialmente entre os que eram mais 

pobres e já apresentavam sobrepeso ao início do período de observação (VELOSO e 

SANTANA, 2002). Nesse estudo, o desenho era de coorte, mas não se dispunha, à 

época, dos dados repetidos de exames realizados pelos trabalhadores, o que pode 

permitir a análise do efeito do tempo, crucial em se tratando de estado nutricional.  

 

Neste estudo, testa-se a hipótese de que trabalhadores beneficiários do PAT ou de outros 

programas de alimentação semelhantes têm maior crescimento do peso e do Índice de 

Massa Corporal, IMC, levando-se em consideração o tempo de seguimento e de 

exposição, e as múltiplas medidas disponíveis para cada indivíduo, corrigindo os 

resultados para a auto-correlação intra-individuo, possível com o uso de modelos de 

regressão multinível.  

 
2. Métodos 
 
Este estudo é de desenho longitudinal, cuja população é composta por todos os 

trabalhadores que realizaram exames periódicos, admissionais e demissionais, 

registrados entre 14 de novembro de 1995 e 31 de março de 2000, no Serviço de 

Medicina Ocupacional do SESI-Ba, que presta serviços para indústrias de médio e 

pequeno porte. Uma parte desses serviços é a elaboração de Programas de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, mandatórios pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego para a empresa, que obriga a realização desses exames para fins de 

monitoramento de todos os trabalhadores. Assim, se dispunha de dados clínicos repetidos 

para cada indivíduo, cujo número dependia do número de vezes que os trabalhadores 

compareciam para a consulta. Como este número e os intervalos de tempo variaram de 

indivíduo para indivíduo, os dados foram considerados não-balanceados. 
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O Departamento Regional do SESI no Estado da Bahia, pioneiro na prestação de serviços 

na área de educação, lazer e saúde para a indústria baiana, vem tendo atuação 

destacada na área de Segurança e Saúde no Trabalho, SST, apoiando empresas na 

realização de programas de prevenção em SST. Em 2004, foram realizados cerca de 40 

mil atendimentos a trabalhadores, que correspondem a 480 empresas atendidas. Em 

1995, foi implantada a informatização dos registros médicos, cujas informações provêm 

de prontuários on-line dos trabalhadores, como o registro da história clínica, dados sócio-

demográficos, ocupacionais, antropométricos, e exames laboratoriais, além de 

informações relativas às empresas. Todos os dados são restritos ao uso médico e 

garantida a confidencialidade e limites ao acesso por meio do uso de senhas. A 

autorização da utilização desses dados para esta pesquisa foi dada pelo SESI-Ba. A 

população do estudo consistiu de todos os trabalhadores atendidos pelo menos duas 

vezes entre 1995 e 2000 e cujos registros constavam dessa base de dados. 

 

Como informações sobre a participação das empresas no PAT ou outros programas de 

alimentação não estavam disponíveis na base de dados do SESI, foi necessário realizar 

uma coleta de dados adicional. Após a identificação de todas as empresas e seus 

respectivos telefones, elaborou-se um questionário empregado para a realização de 

entrevistas telefônicas com um membro da equipe de recursos humanos. Após serem 

informados sobre a instituição responsável pela pesquisa, os objetivos e a garantia do 

anonimato de empresas e trabalhadores era solicitada a permissão para a realização da 

entrevista. A base de dados resultante foi adicionada à do SESI para a realização do 

estudo. 

 
 
Definição de variáveis 
 
A hipótese do estudo foi testada tendo como variável preditora o Programa de 

Alimentação, que expressa a política adotada pela empresa para o fornecimento de 

alimentação aos empregados: “PAT” corresponde a empresas inscritas no MTE e 

participantes do PAT, e presume-se que seguiam as diretrizes quanto ao valor calórico 

das refeições e a participação do trabalhador no custo das refeições, dentre outras 

orientações; “Outro” programa foi considerado para as empresas que embora 

mantivessem um programa de alimentação, não se beneficiavam dos incentivos fiscais do 
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governo; “Nenhum” programa de alimentação na empresa, se esta, independentemente 

do status social e de saúde do trabalhador, não fornecia nenhum auxílio alimentação.  

Considerando-se que o desenho do estudo é longitudinal com medidas repetidas, foi 

necessária a inclusão do preditor tempo. 

 

As variáveis resposta foram o peso corporal em Kg referido pelos trabalhadores durante o 

exame clínico e/ou Índice de Massa Corporal, IMC, calculado pela divisão do peso em kg 

pelo quadrado da altura em metros. As covariáveis selecionadas como potenciais 

modificadoras de efeito foram idade em anos, categorizada em menor que 27 anos, entre 

27 e 36, e maior que 36 anos, e nível sócio-econômico (NSE) definido com base na 

qualificação da ocupação e escolaridade, de acordo com os seguintes critérios: alto, 

corresponde a cargos de direção e assessoria, e todos aqueles que tinham escolaridade 

superior ou de nível técnico; médio equivale a ocupações administrativas de média 

qualificação, como supervisores e encarregados, que referiram o 2o. grau de escolaridade; 

baixo compreende ocupações que requerem trabalho braçal, como os operadores de 

produção, e os restantes níveis de escolaridade. Outro modificador de efeito potencial foi 

o nível de intensidade física da ocupação, IFO. Sua mensuração foi baseada em uma 

matriz de exposição ocupacional, tendo as ocupações em um dos eixos e o gasto 

energético no outro. Três especialistas em saúde e segurança no trabalho, conhecedores 

das ocupações do setor industrial, atribuíram isoladamente escores para cada ocupação 

usando três níveis de exposição, com base na recomendação da WHO (1995): leve, 

quando requeria pouco esforço físico e o trabalhador permanecia a maior parte do seu 

tempo sentado; moderado, quando requeria pouco esforço físico, porém o trabalhador 

permanecia a maior parte do seu tempo em pé em locais fechados; intenso, quando 

demandava esforço físico intenso, geralmente ao ar livre. A classificação final foi obtida 

calculando-se a média aritmética dos escores atribuídos pelos escrutinadores. Foi 

também analisada como potencial modificadora de efeito a variável consumo de bebida 

alcoólica. Variáveis analisadas como confundidoras potenciais foram sexo, altura, 

situação conjugal e o hábito de fumar. 
 
Análise estatística 
 

Como se trata de um estudo com medidas repetidas, há implícita uma auto-correlação 

dos dados relativos aos exames individuais, desde que é provável que os dados de um 



 

 
Iracema Santos Veloso                                                              Tese de Doutorado 

48

mesmo indivíduo sejam mais próximos entre si do que entre pessoas diferentes. Isto 

aumenta a imprecisão das medidas de ponto levando a necessidade de modelos que 

permitam o ajustamento para a auto-correlação. Escolheu-se o modelo multinível para 

medidas repetidas porque nele é possível considerar a estrutura hierárquica dos dados, 

comparando-se as mudanças intra-individuais ao longo do tempo em um primeiro nível, e 

as mudanças entre os indivíduos, em um segundo nível (SINGER e WILLETT, 2003).  

 

Com esta abordagem, a trajetória de aumento de peso de cada trabalhador é 

representada pelo componente nível 1 do modelo, que varia entre os trabalhadores. Neste 

nível, é assumido que os parâmetros do ganho de peso são representados pelo 

componente nível 2 do modelo.  As trajetórias individuais de ganho de peso foram 

consideradas lineares, baseado em inspeção visual dos gráficos correspondentes. 

Inicialmente, o modelo incondicional de médias (modelo A) foi ajustado para descrever a 

partição da variação total do peso dos trabalhadores entre os dois níveis. O modelo B 

estima a taxa bruta global de ganho de peso.  O modelo C estima a taxa bruta de ganho 

de peso por programa de alimentação e o modelo D, que é o modelo final, estima as 

taxas de ganho de peso, por programa de alimentação, ajustadas para os confundidores e 

levando em consideração os modificadores de efeito. 

Os modelos podem ser representados pelas seguintes expressões 

yij = β0 + νi + εij                                                                                          ( modelo A ) 

yij = β0 + β1 t+ β2 PAT + β3 Other + ∑λ xa + ∑δ xem t + νi + εij    ( modelo B ) 

yij = β0 + β1 t+ β2 PAT + β3 Other + ∑λ xa + ∑δ xem t + νi + εij  ( modelo C ) 

yij = β0 + β1 t+ β2 PAT + β3 Other + ∑λ xa + ∑δ xem t + νi + εij  ( modelo D ) 

Onde 

yij = peso do trabalhador I no exame jj 

t = tempo do trabalhador desde a admissão 

PAT = indicador do programa PAT 

Outro = indicador de outro programa de alimentação 

xa  = variáveis de ajustamento 

xem = modificadores de efeito 

νi = efeito aleatório do trabalhador i assumido como N(0,σi
2), expressando a 

heterogeneidade entre trabalhadores 

εij = resíduo do nível 1 assumido como N(0 , σij
2), expressando a variabilidade entre 

exames 
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Para testar a hipótese estimou-se a taxa bruta de crescimento do peso e do IMC, de 

acordo com as categorias da variável Programa de Alimentação considerando-se os 

níveis, e ajustando-se para as variáveis de confusão e controlando-se para as 

modificadoras de efeito. A seleção das covariáveis candidatas para a modelagem se 

baseou no conhecimento teórico existente e na significância estatística da associação de 

cada uma delas com a variável resposta. A modelagem foi realizada empregando-se 

procedimentos backward (ROTHMAN e GREENLAND, 1998).  

 

Modificadores de efeito foram identificados com o teste da Razão de Verossimilhança, 

empregando-se termos produtos para comparar modelos completos e reduzidos para 

cada variável em análise. Foram considerados apenas termos-produto para as variáveis 

candidatas, tempo e programa de alimentação, limitando-se a interações de ordem dois 

(duplas). Variáveis de confusão foram as que alteravam em mais de 10% as medidas da 

associação principal, ao serem retiradas, separadamente, do modelo que incluía todas as 

covariáveis candidatas. Com a análise dos resíduos verificou-se a adequação do modelo 

final. Estimação estatística foi feita com o Teste de Wald. A análise foi realizada com o 

software R, Versão 2.1.0 (2004). O protocolo do estudo foi submetido e aprovado pela 

Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Professor Edgard Santos da 

Universidade Federal da Bahia. 

 
3. Resultados 
 

Identificaram-se 10.604 trabalhadores que haviam realizado avaliações de saúde no 

período definido para o estudo. Excluíram-se 236 (2,2%) por falta de informações sobre a 

adesão da empresa empregadora a programa de alimentação, restando 10.368 pessoas 

que trabalhavam em 311 empresas. O número de exames variou de dois a sete por 

pessoa sendo realizados em tempos não-regulares. A duração da permanência dos 

trabalhadores na coorte variou de 120 até 1.624 dias, o que corresponde a uma média de 

533,54 dias por trabalhador.  

 

Na Tabela 1, pode-se observar que trabalhadores cobertos pelo PAT eram mais 

freqüentemente do sexo masculino, de melhor nível sócio-econômico e com menor 

proporção de consumidores de bebidas alcoólicas do que os trabalhadores sem cobertura 
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de programa de alimentação. A taxa bruta global de crescimento de peso foi estimada em 

0,358 Kg/ano e a do IMC 0,130 Kg/m2/ano. Quando se especifica pelas categorias da 

variável preditora, programa de alimentação, verifica-se que a taxa de crescimento de 

peso é maior entre os trabalhadores de empresas com PAT (0,376Kg/ano) ou outros 

programas de alimentação (0,383Kg/ano), em comparação com os trabalhadores sem 

cobertura (0,201Kg/ano), conforme mostra a Figura 1. Para o Índice de Massa Corporal, 

beneficiários do PAT apresentam taxa de aumento de 0,130 Kg/m2/ano, os beneficiários 

de Outros Programas de Alimentação obtiveram um valor muito próximo, de 0,140 

Kg/m2/ano, enquanto que entre os não-beneficiários, a estimativa foi de apenas 0,070 

Kg/m2/ano (Figura 2). Todas as diferenças das taxas correspondentes a categorias de 

programas de alimentação ao serem comparadas com o grupo de referência foram 

estatisticamente significantes (p<0,05).  

 

A idade (Teste da Razão de Verossimilhança, TRV, X2
3gl=30,6; p<0,0001), o consumo de 

álcool (TRV, X2
1gl =4,7; p=0,02) e a IFO (TRV, X2

2gl=4,1; p=0,10) foram modificadores de 

efeito da associação entre ter cobertura pelo PAT ou Outro programa e crescimento do 

peso. Para permitir comparabilidade dos resultados mantiveram-se essas mesmas 

variáveis como modificadoras de efeito para o IMC. Portanto, os resultados mostrados 

nas Tabelas 2, 3 encontram-se desagregados, simultaneamente para as combinações 

das categorias dessas covariáveis. Apenas a altura se mostrou como variável de 

confusão para a associação entre programa de alimentação e taxa de crescimento de 

peso, enquanto que sexo, situação conjugal e hábito de fumar foram encontrados como 

confundidores para a associação com o IMC.  

 

Na Tabela 2, observa-se que, em todos os grupos de idade, consumo de bebidas 

alcoólicas e nível de IFO, trabalhadores de empresas com PAT tinham maiores taxas de 

ganho de peso, mesmo após o ajuste por altura, do que os empregados sem cobertura. 

Isso também ocorreu para os trabalhadores beneficiários de outros programas de 

alimentação. Verifica-se também que a maior taxa de ganho de peso se encontra entre os 

trabalhadores mais jovens, com menos de 27 anos, cujo nível de IFO era leve e não 

faziam uso de bebida alcoólica (0,428, 0,393 e 0,294 Kg/ano, para os beneficiários do 

PAT, de outros programas e não beneficiários de nenhum programa de alimentação, 

respectivamente). É possível apreender que os maiores contrastes no ganho de peso em 

relação ao PAT e outros programas de alimentação estão entre os trabalhadores com 
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mais de 36 anos de idade, que desempenhavam atividades que requeriam um esforço 

físico intenso. Enquanto o peso decrescia entre trabalhadores que não recebiam auxílio 

alimentação (- 0,077 Kg/ano), os beneficiários do PAT mantinham uma taxa anual de 

crescimento de 0,056 Kg/ano e os cobertos por Outros programas apresentavam 

estimativa de 0,021kg/ano (Tabela 2).  
 

Taxas de aumento do IMC tiveram padrão semelhante ao encontrado para o peso: 

beneficiários do PAT e de outro programa de alimentação tiveram maiores taxas de 

aumento do IMC quando eram mais jovens, com atividades de menor esforço físico, ou 

não faziam uso de bebida alcoólica, conforme mostra a Tabela 3. Observou-se também, 

que ao início do estudo, independentemente da faixa etária, do estrato sócio-econômico e 

do nível de IFO, os trabalhadores possuíam um valor médio de IMC acima de 22,00 

Kg/m2 (dados não apresentados). Além disso, verificou-se que indivíduos de empresas 

com PAT, com atividade leve e moderada, consumidores de álcool e de idade acima de 

36 anos, e que já eram pré-obesos ao início do estudo, tiveram seu estado nutricional 

agravado com o crescimento do peso. Os trabalhadores com idade abaixo de 36 anos, 

embora não fossem pré-obesos no baseline tinham valores médios de IMC em torno de 

24,00 Kg/m2  (dados não apresentados). 
 

Na Tabela 4, os resultados da regressão multinível mostram que no modelo não ajustado 

tanto a variável tempo como Programa foram preditoras da taxa de ganho de peso, 

levando-se em consideração a variação no mesmo indivíduo, em níveis estatisticamente 

significantes. O mesmo se repete quando se introduz na equação as variáveis de 

confusão e os termos correspondentes das variáveis encontradas como modificadoras de 

efeito, que também evidenciam o nível de significância estatística.  Os resultados dessa 

mesma análise para a taxa anual de aumento do IMC são mostrados na Tabela 5, que 

também revela a associação estatisticamente significante com o tempo, e os programas 

de alimentação, especificamente, o PAT e Outros programas.   
 

4. Discussão 
 

Os resultados deste estudo sugerem que o Programa de Alimentação do Trabalhador, do 

Ministério do Trabalho e Emprego, causa ganho de peso e aumento do Índice de Massa 

Corporal dos trabalhadores. Esse achado se repete para todos os grupos de combinação 

de idade, consumo de bebidas alcoólicas e nível de IFO. Observou-se também que a 

diferença, entre as taxas de ganho de peso por cada uma das categorias do programa de 
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alimentação, indica valores maiores quando se reduz idade e o nível de IFO. Esses 

achados confirmam a hipótese deste estudo, de que o PAT ou outros programas de 

alimentação, registrados ou não, levam a um efeito indesejável sobre o estado nutricional, 

com o aumento do peso e do IMC, mesmo ajustando-se para as variáveis de confusão e 

levando-se em consideração as modificadoras de efeito. 

 

Efeitos sobre o estado nutricional da participação em programas de alimentação dirigidos 

a trabalhadores têm sido pouco estudados, mesmo no Brasil, um dos poucos países que 

mantém este tipo de atuação social. Uma explicação, aparentemente óbvia, para este 

achado é a elevada quantidade de calorias por refeição e a pobre qualidade das refeições 

ofertadas nesses programas e a ausência de consideração de aspectos importantes para 

a nutrição e uma vida saudável, como a prática de atividades físicas e um adequado 

equilíbrio entre os nutrientes. Além disso, como já apresentado anteriormente (VELOSO e 

SANTANA, 2002), esses achados devem ser compreendidos por meio do estudo dos 

hábitos alimentares, que demonstra que pessoas mais pobres tendem a consumir 

maiores quantidades de alimentos quando estes estão disponíveis, que acreditam ser 

“alimentos fortes e indispensáveis para garantir a força necessária para a sobrevivência”. 

Esta hipótese se sustenta nos resultados do estudo de Freitas (2003) que apontam um 

consumo maior que o necessário, entre os indivíduos, sempre que lhes é dada 

oportunidade de acesso. O fetiche dos trabalhadores por preparações mais elaboradas, 

pela terminologia dos cardápios e pelo conforto dos salões de refeições foi relatado por 

Viana (1996) em estudo realizado com trabalhadores de um parque industrial do Estado 

da Bahia.   

 

Estudos realizados desde a década de 90 mostram que a alimentação dos trabalhadores 

de empresas vinculadas ao PAT é pouco saudável, com elevado percentual calórico 

(GAMBARDELLA, 1990), excesso de proteínas e gorduras e pobre em carboidratos, 

quando servida na fábrica (VIANA, 2000; COSTA, LESSA e VIANA, 2002), ou mesmo 

através de restaurantes conveniados (SÁVIO et al, 2005).  Além desses, outros estudos 

analisaram a composição da alimentação fornecida pelas empresas aos trabalhadores, 

independentemente de participarem ou não do PAT e servidas a estudantes universitários 

e encontraram o mesmo padrão alimentar, ou seja, refeições hipoglicídicas, 

hiperproteicas, hiperlipídicas e hipercalóricas (FREIRE e SALGADO, 1998; FÁVARO et al, 

2000; FAUSTO et al, 2001; AMORIM, JUNQUEIRA e JOKL, 2005). Em uma outra 
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pesquisa, estimou-se entre estudantes de uma academia militar do Estado da Bahia um 

consumo considerado elevado de açúcar refinado (40 g/dia), de carne bovina (440 

g/preparação), de colesterol (420 mg/dia) além de um percentual de 14,00% de gordura 

saturada na refeição principal (VÁZQUEZ, 2002). Os autores acima citados ressaltam a 

inadequação dessa alimentação servida diariamente a trabalhadores e estudantes, e os 

riscos para a saúde. Apesar deste estudo não contemplar a análise da dieta dos 

trabalhadores, não há evidências que a composição das refeições acima mencionada seja 

diferente nas empresas participantes desta investigação.   

 

É plausível admitir que uma maior taxa de crescimento do peso entre jovens encontrada 

neste estudo esteja relacionada à entrada de pessoas nessa faixa de idade no mercado 

de trabalho, em empresas com programas de alimentação que possibilitam um acesso 

regular a alimentos cujas preparações diferem da refeição habitual de suas famílias, o que 

pode ocasionar um consumo mais elevado e conseqüentemente um peso além da 

eutrofia. Ainda em relação aos mais jovens, a renda oriunda de seu trabalho amplia o 

acesso a opções de lazer, sendo provável que a freqüência a restaurantes seja um dos 

mais desejados. Um estudo recente realizado em Salvador observou que adultos jovens 

mantém uma elevada freqüência a fast food, principalmente, como uma forma de 

modismo (GÓES, 2005). 

 

Os achados de que as maiores taxas de crescimento do peso estavam entre os não 

consumidores de álcool estão de acordo com os resultados de estudos longitudinais, que 

encontraram ganho de peso maior entre não consumidores ou com um consumo leve ou 

moderado de álcool (LIU et al, 1994; WANNAMETHEE e SHAPER, 2003). 

 

Ademais, o ganho de peso observado neste estudo pode estar relacionado também às 

inovações tecnológicas ocorridas na segunda metade do século XX, que têm reduzido ao 

mesmo tempo o custo da ingestão e do gasto calórico, contribuindo, portanto, em dois 

caminhos para o ganho de peso (CUTLER, GLAESER e SHAPIRO, 2003). Por exemplo, 

se por um lado, o desenvolvimento tecnológico proporcionou aumento da produtividade e 

consequentemente um declínio no preço dos alimentos e facilitou o acesso, inclusive a 

carnes e laticínios, nos países em desenvolvimento, proporcionando um aumento na 

ingestão energética (WHO, 2003; IBGE, 2004), por outro lado, reduziu o requerimento 
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calórico para as atividades laborais e de lazer, contribuindo desta forma, para o ganho de 

peso.  

 

Os achados deste estudo de que, à entrada na coorte, os trabalhadores tinham um IMC 

acima da faixa considerada ótima para a saúde ou já apresentavam pré-obesidade, 

reforçam o impacto negativo do ganho de peso nesta população. Apesar de valores entre 

18,5 e 24,9 Kg/m2 serem considerados normais para indivíduos, a média populacional 

para homens e mulheres mesmo em sociedades pouco industrializadas, deve se manter 

entre 21 e 23 Kg/m2 para a prevenção do sobrepeso, conforme estudos realizados por 

James e François (1994), referendados pela WHO (2000). Ademais, este ganho de peso 

determinou mudanças na composição corporal dos indivíduos, podendo trazer 

conseqüências adversas à saúde, principalmente se considerarmos a tendência linear do 

crescimento do IMC e uma permanente exposição às estratégias empregadas em 

programas de alimentação do trabalhador.   

 

Este estudo representa um avanço metodológico em relação às outras investigações 

sobre o PAT, uma vez que se trata de um estudo longitudinal, com uma análise multinível 

para medidas repetidas, não empregada em nenhuma outra pesquisa avaliativa sobre o 

PAT. As múltiplas medidas de peso permitiram estimar as variações antropométricas 

ocorridas nesses indivíduos ao longo do tempo de exposição ao PAT para o alcance dos 

objetivos do estudo. Esta base de dados informatizada e padronizada tornou possível 

avaliar aspectos nutricionais e de saúde dos trabalhadores da indústria na Bahia, com um 

grupo de referência para comparações.  

 

Apesar desses avanços, limitações devem ser consideradas: o uso de uma base de 

dados pré-existente limitou o acesso a algumas informações sócio-demográficas, a 

exemplo, da renda per capita e raça dos participantes, bem como acerca da alimentação 

desses trabalhadores. Deve-se ressaltar que a alimentação expressa um hábito de vida 

extremamente variado e de difícil mensuração, e, em especial, existe a dificuldade de 

isolar as ações do programa do contexto da vida cotidiana do indivíduo. Além disso, 

medidas auto referidas de peso e estatura, ainda são consideradas limitadas, muito 

embora os estudos mostrem que são medidas válidas e confiáveis, inclusive na 

população brasileira (Rowland, 1990; Schmidt et al, 1993; Izquierdo e Vioque, 1996; Chor, 
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Coutinho e Laurenti, 1999; Spencer et al, 2002; Paeratakul et al, 2002; Fonseca et al, 

2004).  
 

Conclui-se que esta discussão sobre riscos da alimentação no mundo contemporâneo 

aponta para a necessidade de alertar aos formuladores das políticas de alimentação para 

o trabalhador, que programas alimentares subsidiados podem, também, apresentar 

conseqüências ou resultados distintos dos esperados, com prejuízos para a saúde do 

indivíduo. Nesse sentido, é necessário realizar ajustes para aperfeiçoar programas, vez 

que, políticas públicas devem corrigir uma dada situação do modo mais eficiente possível.  
 

Os responsáveis (técnicos, empresários e sindicalistas) devem construir conjunta e 

participativamente um perfil qualitativo da refeição nas empresas, de modo a favorecer 

hábitos alimentares saudáveis, juntamente com outras mudanças de estilo de vida que 

contribuam para a promoção da saúde. Isto deve levar em consideração outros fatores de 

risco para as doenças cardiovasculares muito comuns nos ambientes de trabalho atuais 

como o estresse e o sedentarismo. O sujeito desse processo deve ser o próprio 

trabalhador que, além de uma ampliação do nível de informação sobre esses riscos, deve 

ser ajudado a repensar os seus próprios valores culturais como sabor, aparência, 

variedade e quantidade da refeição servida. Também, os diversos segmentos 

empresariais envolvidos na alimentação necessitam superar o conceito tradicional da 

alimentação do trabalhador, que expressa sobre a “necessidade biológica do corpo para o 

trabalho” para anunciar a alimentação como um componente importante do processo 

saúde-doença.   
 

Ao considerar a empresa como um espaço privilegiado para ações de promoção à saúde, 

por possibilitar a mobilização de grupos que compartilham os mesmos problemas, cremos 

na possibilidade de desenvolver ações participativas que direcionem os trabalhadores 

para uma alimentação saudável. Ou seja, no espaço do comer, no mundo do trabalho, 

cabe a formação de novos hábitos alimentares em que a tradição e o novo se combinem 

para a prevenção da saúde dos trabalhadores, estes que também são protagonistas de 

seus valores socioculturais e, certamente, desejam viver e trabalhar com saúde e não 

doentes.   
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                                      Tempo (dias) 
 
Figura 2. Taxa anual de variação do IMC de acordo com o tempo em dias 
e categoria do programa de alimentação. 
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Tabela 1. Características da população segundo o Programa de Alimentação ao início 
do estudo (N=10 368).  

 
Programa de Alimentação  

PAT N= 4252 Outro N= 4856 Nenhum N= 1260 
 
 

Variáveis N % N % N % 
Sexo       
    Masculino 3455 81,3 3756 77,3 904 71,8  
    Feminino 797 18,7 1100 22,7 356 28,2  
   
Idade   
    <27 1195 28,1 1371  28,2 423 33,6  
    27-36 1478 34,8 1930 39,8 439 34,8  
    >36 1579 37,1 1555 32,0 398 31,6  
   
Situação conjugal   
    Casado 1934 45,5 2044 42,1 518 41,1  
    Não casado 2318 54,5 2812 57,9 742 58,9  
   
Nível Sócio-   
Econômico   
    Alto 298 7,0 633 13,0 47 3,7  
    Médio 2153 50,6 2317 47,7 555 44,1  
    Baixo 1801 42,4 1906 39,3 658 52,2  

   
Intensidade física da 
ocupação 

  

    Leve 935 22,0 1391 28,6 244 19,4  
    Moderada 2136 50,2 2470 50,9 759 60,2  
    Intensa 1181 27,8 995 20,5 257 20,4  
   
Hábito de fumar   
    Não 3771 88,7 4243 87,4 1105 87,7  
    Sim  481 11,3  613 12,6  155 12,3  
   
Consumo de álcool   
    Não 3567 83,9 4118 84,8 898 71,3  
    Sim  685 16,1  738 15,2 362 28,7  
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Tabela 2. Taxa anual de crescimento do peso de acordo com o Programa de 
Alimentação, estratificada por idade, consumo de bebidas alcoólicas e intensidade 
física da ocupação, ajustadas para variáveis de confusão (N=10.368). 
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Tabela 3. Taxa anual de crescimento do Índice de Massa Corporal, IMC, de acordo 
com o Programa de Alimentação, estratificada por idade, consumo de bebidas 
alcoólicas e intensidade física da ocupação, ajustadas para variáveis de confusão 
(N=10.368). 
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 Tabela 4. Coeficientes de regressão multinível e respectivos Erros Padrões de preditores 

da taxa de crescimento do Peso de acordo com os modelos considerados (N=10.368).  
 

Modelo Não Ajustado  
 

Modelo Ajustado Variáveis nos modelos 
β Erro Padrão β Erro Padrão

Efeitos Fixos     
Nível 1- Intercepto 66,77* 0,31 66,60* 1,92 
    Tempo (anos)   0,20* 0,07  0,44* 0,12 
    Programa – PAT  1,10* 0,35 - 5,87* 2,11 
    Programa – Outro  0,78* 0,35 - 6,82* 2,07 
    Nível sócio-econômico      
           Baixo - - -4,85* 1,54 
           Médio - - -4,63* 1,52 
    Altura (cm) - -   0,70* 1,22 
    Idade (anos) - -   0,14* 0,02 
    Consome bebidas alcoólicas - -   1,86* 0,24 
    Intensidade Física Ocupação       
         Leve - - -0,12 0,90 
        Moderada - - -0,05 0,68 
Termos produto para interação     
Tempo *   Programa     
    Tempo * Programa PAT 0,18* 0,07  0,13 0,08 
    Tempo * Programa Outro 0,18* 0,07  0,09 0,08 
    Tempo * Intensidade Física da    
     Ocupação       

          Leve - -  0,13 0,07 
          Moderada - -  0,06* 0,06 
    Tempo * Idade - - -0,01* 0,01 
    Tempo * Consumo de álcool - - -0,13* 0,06 
Programa *  Nível sócio-econômico     
     Outro * Baixo - -  4,12* 1,63 
     Outro * Médio - -  3,70* 1,59 
     PAT   * Baixo - - 3,82* 1,68 
     PAT   * Médio - - 3,62* 1,65 
Programa * Idade     
     Outro * Idade - - 0,06* 0,03 
     PAT   * Idade - - 0,04* 0,03 
Programa * Intensidade Física da 
Ocupação       

    Outro * Leve - - 1,24 1,01 
    Outro * Moderada - - 0,96 0,77 
    PAT   * Leve - - 1,68 1,01 
    PAT   * Moderada - - 1,01 0,77 
  -   
Efeitos aleatórios     
  Nível 1     
     Intra-indivíduo 3,89 - 3,89 - 
  Nível 2      
    Entre-indivíduo  117,34 - 86,83 - 
   Taxa de Crescimento 1,09e-05 -          1,08e-05 - 
     
Deviance 151.790,56 - 148.677,68 - 

Foram criadas variáveis de desenho para Programa de Alimentação, PAT, Outro e nenhum como referente; 
Nível sócio-econômico médio e baixo e alto como referente; e Nível de Intensidade física da ocupação, leve 
e moderada e intenso como referente. Altura e idade foram analisadas como variáveis contínuas. 
* p<0,001 
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Tabela 5. Coeficientes de regressão multinível e respectivos Erros Padrões de preditores da 
taxa de crescimento do Índice de Massa Corporal, IMC, de acordo com os modelos 
considerados (N=10.368). 

 
Modelo Não Ajustado  

 
Modelo Ajustado Variáveis nos modelos 

β Erro Padrão β Erro Padrão
Efeitos Fixos     
Nível 1- Intercepto 23,90* 0,10 23,00* 0,69 
    Tempo (anos)   0,07* 0,02 0,15* 0,04 
    Programa – PAT - 0,07 0,11 -1,95* 0,75 
    Programa – Outro  -0,19 0,11 -2,32* 0,73 
    Nível sócio-econômico      
           Baixo - - -1,52* 0,55 
           Médio - - -1,43* 0,54 
    Idade (anos) - -  0,05* 0,01 
    Consome bebidas alcoólicas - -  0,78* 0,09 
    Intensidade Física Ocupação       
         Leve - - 0,13* 0,32 
        Moderada - - 0,16* 0,24 
Sexo Masculino - - 0,36* 0,09 
Situação conjugal - Casado - - 0,48* 0,07 
Hábito de fumar - - 0,76* 0,10 
Termos produto para interação     
Tempo* Programa     
    Tempo * Programa PAT 0,06* 0,03 0,05* 0,03 
    Tempo * Programa Outro 0,07* 0,03 0,04 0,03 
  Tempo * Intensidade Física da    
     Ocupação       

          Leve - - 0,05* 0,02 
          Moderada - - 0,03 0,02 
    Tempo * Idade - - -0,01* 0,01 
    Tempo * Consumo de álcool - - -0,05* 0,02 
Programa* Nível sócio-econômico     
     Outro * Baixo - - 1,43* 0,58 
     Outro * Médio - - 1,21* 0,57 
     PAT   * Baixo - - 1,33* 0,59 
     PAT   * Médio - - 1,13* 0,58 
Programa* Idade     
     Outro * Idade - -  0,02* 0,01 
     PAT   * Idade - - 0,01 0,01 
Programa* Intensidade Física da 
Ocupação       

    Outro * Leve - - 0,36 0,36 
    Outro * Moderada - - 0,19 0,27 
    PAT   * Leve - -  0,49* 0,36 
    PAT   * Moderada - - 0,28 0,27 
Efeitos aleatórios     
  Nível 1     
     Intra-indivíduo 0,48 - 0,49 - 
  Nível 2      
    Entre-indivíduo  11,62 - 10,90 - 
   Taxa de Crescimento 1,34e-06 - 1,33e-06 - 
     
Deviance 97892,56 -      97223,30 - 

Foram criadas variáveis de desenho para Programa de Alimentação, PAT, Outro e nenhum como 
referente; Nível sócio-econômico médio e baixo e alto como referente; e Nível de Intensidade física  
da ocupação, leve e moderada e intenso como referente. Idade foi analisada como variável contínua.   

* p<0,001 
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PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR E ESCORES DE 

RISCOS CARDIOVASCULARES USANDO O SCORE SYSTEM 
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RESUMO 
 
 

OBJETIVOS: Há quase trinta anos o governo brasileiro criou o Programa de Alimentação 
do Trabalhador, PAT, para combater a carência alimentar do trabalhador de baixa renda 
que apresentava uma deficiência calórica de 48% de suas necessidades nutricionais. As 
empresas passaram a receber incentivo fiscal do governo para oferecer aos trabalhadores 
um aporte de 1400 Kcal na refeição principal. Avalia-se neste estudo se a participação de 
trabalhadores no PAT pode aumentar o grau de risco para doenças cardiovasculares, 
considerando-se simultaneamente os fatores de risco conhecidos, idade, sexo, 
tabagismo, pressão sistólica elevada e o colesterol total acima dos níveis de referência, 
empregando-se o SCORE SYSTEM desenvolvido pela Sociedade Européia de 
Cardiologia.  
 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo longitudinal, realizado com dados do Serviço Social 
da Indústria, SESI-Ba que presta serviços de vigilância à saúde do trabalhador, 
especialmente, às indústrias de médio e pequeno porte do Estado da Bahia. Este serviço 
mantém prontuários médicos informatizados com informações padronizadas dos 
trabalhadores e das empresas. A população deste estudo é composta por 10.368 
trabalhadores que realizaram pelo menos dois atendimentos médicos entre 1995 e 2000.  
 
RESULTADOS: Verificou-se que a mudança para um grau de SCORE mais elevado é 
20% maior entre os trabalhadores de empresas com PAT e NSE baixo quando 
comparado aos de empresas sem programas de alimentação (RP=1,20 IC: 1,00 1,45). 
Todavia, a maior mudança para um grau de SCORE mais elevado ocorreu entre os 
trabalhadores de NSE médio, beneficiários do PAT (RP=2,69 IC: 1,90 3,79) e de outros 
programas de alimentação (RP=1,95 IC: 1,37 2,76).  
 
CONCLUSÕES: Este estudo amplia o conhecimento sobre os fatores adversos 
relacionados ao Programa de Alimentação do Trabalhador e que podem trazer danos à 
saúde. Este programa que envolve grande número de pessoas, cerca de 7,5 milhões e 
recursos de empresas, trabalhadores e governo, com reconhecida importância social para 
a redistribuição de renda, precisa ser mantido e expandido para maiores parcelas da 
população economicamente ativa, especialmente os mais pobres e informais. Como 
assinalado nos demais estudos que analisaram os efeitos do PAT sobre o estado 
nutricional de trabalhadores, esse programa precisa de uma ampla redefinição da sua 
estratégia que deve contemplar outros aspectos importantes para a saúde integral dos 
sujeitos e a garantia da refeição, mas também da sua qualidade e adequação às 
necessidades de cada trabalhador. 
 
 
Palavras-chave:  PAT; SCORE ; risco cardiovascular; alimentação do trabalhador  
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ABSTRACT 

 
 
OBJECTIVES: Almost thirty years ago 1976, the Brazilian Ministry of Work and 
Employment created the Workers’ Food Program, PAT. It was aimed at the improvement 
of the nutritional status of low-income employees who presented a caloric deficiency of 
about 48% in their nutritional needs. Through government tax deduction incentives the 
companies provided a main meal of 1400 Kcal. In this study, it is evaluated whether 
workers covered by PAT increase their risk of cardiovascular diseases The SCORE 
SYSTEM, developed by the European Society of Cardiology based on the well-known risk 
factors, age, sex smoking status blood pressure and total cholesterol was used to 
measure risk. 
 
METHODS: A cohort study was carried out in workers, under occupational health 
surveillance in the state of Bahia.  Data were provided by the SESI-Ba (Industry’s Social 
Service of Bahia). This Service maintains a system of computerized medical records with 
standardized information on workers and companies.  The study population comprised 
10,368 workers with at least two medical exams between 1995 and 2000.  
 
RESULTS:  It was found that the prevalence of change to a score degree one unity higher 
was 20% greater when comparing workers in the low SES level,  covered by PAT, with 
workers in the same SES level, without any food program coverage (PR=1.20 95%CI: 1.00 
1.45).  However, the biggest prevalences of change were found among workers in the 
medium SES level, covered by PAT, (PR=2.69 95%CI: 1.90 3.79) and other food 
programs (PR=1.95 95%IC: 1.37 2.76).  
 
CONCLUSIONS:  This study contributes to the discussion of adverse factors related to the 
Workers Food Program (PAT) which may be hazardous to workers health.  This program 
of well recognized social relevance which covers about 7.5 million workers and should be 
expanded especially to workers in the low income categories. Nevertheless, as observed 
in other studies the program needs an ample redefinition of strategies to improve 
nutritional and health status of the workers. 
 
 
Keywords: PAT; SCORE ; cardiovascular risk;  worker nutrition 
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1. Introdução 

 

Há quase trinta anos o governo brasileiro criou o Programa de Alimentação do 

Trabalhador, PAT, para combater a carência alimentar do trabalhador de baixa renda. 

Essa política se fundamentava, em grande medida, na constatação de que eram grandes 

as distâncias a percorrer para o local de trabalho, e de que trabalhadores executavam 

comumente tarefas braçais, que requerem grandes dispêndios de energia. A época, 

estimava-se que a deficiência calórica chegava a 48% das necessidades nutricionais 

(MTB, 1979). Com base nas recomendações desse Programa, os trabalhadores 

passaram a receber das empresas conveniadas um aporte de 1.400 Kcal na refeição 

principal, independentemente da renda ou do requerimento energético (BRASIL, 1976).     

 

Nas últimas décadas, intensas transformações político-econômicas ocorreram no Brasil, 

especialmente com a incorporação de novas tecnologias e estratégias de gestão do 

trabalho que exigem menor esforço físico para a realização de atividades laborais, tarefas 

domésticas e de lazer. Ademais, ocorreram mudanças no comportamento alimentar da 

população, observando-se um aumento no consumo de alimentos processados com alta 

densidade energética, e maior consumo calórico nas refeições proporcionado pelo 

aumento no tamanho das porções dos alimentos. Também é relatado um aumento na 

freqüência a restaurantes e estabelecimentos de fast food, além do marketing das 

empresas transnacionais que incentivam o consumo de alimentos calóricos 

(GASBARRINI e PISCAGLIA, 2005).   

 

Essas transformações econômicas e sociais, paralelas às alterações demográficas que 

ocorreram no Brasil a partir da década de 60 (MONTEIRO et al, 1995), trouxeram como 

conseqüência mudanças no perfil de morbi-mortalidade dos diferentes grupos sociais. 

São inúmeros os estudos que revelam a predominância das doenças do aparelho 

circulatório, responsáveis hoje, por 88% das internações hospitalares e 31,9% das mortes 

registradas no Brasil (MS, 2005). Essas doenças, de curso prolongado, representam uma 

sobrecarga para a saúde pública, em termos de custos diretos para a sociedade e 

governo. Estimam-se em 20 mil dólares os gastos médicos com cada trabalhador 

acometido de infarto agudo do miocárdio (ACCIOLY, 2000). Para o cidadão, essas 

enfermidades representam um expressivo prejuízo social pelos anos de vida perdidos, e a 

redução da expectativa e qualidade de vida (LESSA, 2002). Além disso, podem reduzir o 



 

 
Iracema Santos Veloso                                                              Tese de Doutorado 

70

status social e oportunidades de emprego, custos indiretos de difícil mensuração para o 

cidadão (CHOPRA, GALBRAITH e DARNTON-HILL, 2002).  

 

Estudos mostram entre trabalhadores ativos prevalências de sobrepeso que variam entre 

34,2 e 62,2%, de alterações lipídicas entre 20,6 e 49,4%, de tabagismo entre 11,6 e 17,1 

e de hipertensão arterial entre 12,2 e 27,4% em diversas regiões do Brasil (CUNHA et al, 

1997; SILVA et al, 1997; REIS et al, 1997; KAZAPI et al, 1997; MOLINA, 1997; ELL et al, 

1999; VIANA, 2000; COSTA, 2000; ARAÚJO et al, 2001; MONEGO et al, 2001; VELOSO 

e SANTANA, 2002). Esses fatores, sejam separadamente ou em conjunto, constituem-se 

em risco para doenças cardiovasculares (POLANCZYK, 2005). Apesar deste panorama, 

nos últimos 30 anos de existência do PAT, apenas uma alteração foi realizada na sua 

estratégia nutricional, com a incorporação do nível de intensidade física da ocupação, na 

definição do valor calórico das refeições. Isto é, a recomendação de até 1.600 calorias 

para trabalhadores de atividades físicas intensas e 1200 para os envolvidos em atividades 

leves (BRASIL, 1999).  

 

Como as doenças cardiovasculares resultam da combinação de vários fatores de risco, 

torna-se difícil o estabelecimento de critérios para a adoção de medidas terapêuticas ou 

preventivas, na prática cotidiana clínica ou de saúde pública. Visando a facilidade da 

atuação dos profissionais de saúde e uma melhor comunicação com o público leigo, 

algumas sociedades científicas desenvolveram escores que sumarizam dados dos 

diferentes fatores de risco em escores únicos, que são validados em sua correspondência 

a efeitos sobre a saúde, como a mortalidade, o risco cirúrgico cardiovascular, dentre 

outros (WILSON, 1998; De BACKER, 2003). No Brasil, são poucos os estudos que 

empregaram esses escores, como o de Bambuí (BARRETO et al., 2003) no qual se 

utilizou a classificação empregada no estudo de Framinghan, encontrando-se diferenças 

entre os escores de risco cardiovascular observados e esperados que aumentavam com a 

idade, especialmente entre os homens, sendo que o maior risco médio observado entre 

os homens foi 25% e entre as mulheres foi de 13%.  

 

Pesquisas sobre o impacto do PAT no estado nutricional têm revelado que trabalhadores 

beneficiários do programa apresentam maiores prevalências de fatores de risco para 

doenças cardiovasculares, e de taxa de incidência de aumento de peso e sobrepeso do 

que os que trabalhavam em empresas sem nenhum programa especial de alimentação 



 

 
Iracema Santos Veloso                                                              Tese de Doutorado 

71

(VELOSO e SANTANA, 2002). Todavia, como os fatores de risco são correlacionados, é 

difícil se considerar na análise do impacto do PAT, todos eles, simultaneamente. Assim, 

avalia-se neste estudo se a participação de trabalhadores no PAT pode aumentar o grau 

de risco para doenças cardiovasculares. A análise foi realizada considerando-se 

conjuntamente os fatores de risco conhecidos, idade, sexo, tabagismo, pressão sistólica 

elevada e o colesterol total acima dos níveis de referência, empregando-se o SCORE 

SYSTEM desenvolvido pela Sociedade Européia de Cardiologia (De BACKER et al, 

2003).  

 

 

2. Métodos 
 
 

Trata-se de um estudo longitudinal, realizado com dados do Serviço Social da Indústria, 

SESI-Ba, que presta serviços de monitoramento da saúde do trabalhador, mediante 

contrato, especialmente para indústrias de médio e pequeno porte do Estado da Bahia. 

Este serviço mantém prontuários médicos informatizados com informações padronizadas 

dos trabalhadores e das respectivas empresas nos quais são empregados.  

 

O SESI é uma organização de âmbito nacional que integra o complexo de instituições 

vinculadas à Confederação Nacional da Indústria, responsável por ações sociais para a 

população em geral, e em especial para trabalhadores na indústria, operando programas 

destinados à melhoria da qualidade de vida, com atuações na área do lazer, educação, e 

saúde e segurança no trabalho. Sua estrutura é composta de unidades regionais com 

abrangência estadual, os Departamentos Regionais. Na Bahia, o Departamento Regional 

vem se destacando pela modernização administrativa e dinamismo da atuação na área da 

saúde do trabalhador, desenvolvendo programas inovadores alinhados com as 

recomendações recentes da Organização Mundial de Saúde e Organização Internacional 

do Trabalho. Desde 1948 vem atendendo empresas, sendo que apenas em 2004, realizou 

programas de saúde ocupacional em cerca de 470 empresas. Nesses programas, realiza-

se um diagnóstico qualitativo dos riscos ocupacionais e problemas de saúde, que 

fundamenta a realização de programas específicos de prevenção. Além disso, em 

cumprimento à legislação, realizam-se exames médicos admissionais, periódicos e 

demissionais, cujo registro dos trabalhadores contém informações clínicas, 
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antropométricas, laboratoriais, sócio-demográficas e ocupacionais. Essas informações 

são de uso exclusivo da equipe médica do SESI e foram disponibilizadas para essa 

investigação por meio de autorização formal. 

 

 A população deste estudo é composta por trabalhadores que realizaram exames médicos 

em unidades do SESI, no período entre 14 de novembro de 1995 e 31 de março de 2000, 

em pelo menos duas consultas. Vale notar que esses exames são conduzidos com a 

totalidade dos trabalhadores ativos, independente do seu estado de saúde, sendo 

repetidos periodicamente, a cada ano. Apesar de mandatória, a realização dos exames 

periódicos depende da disposição do trabalhador para a sua realização e, portanto, 

algumas perdas são registradas. Os resultados de exames clínicos e laboratoriais dos 

trabalhadores, bem como as informações sócio-demográficas e ocupacionais são 

registrados em prontuários eletrônicos. Algumas poucas unidades que ainda não estão 

integradas ao sistema on-line, os dados são registrados em papel e posteriormente 

digitados.  

 

Como informações sobre a participação das empresas no PAT ou outros programas de 

alimentação não estavam disponíveis na base de dados do SESI, foi necessário realizar 

uma coleta de dados adicional. Após a identificação de todas as empresas e seus 

respectivos telefones, elaborou-se um questionário empregado para a realização de 

entrevistas telefônicas com um membro da equipe de recursos humanos. Após serem 

informados sobre a instituição responsável pela pesquisa, eram apresentados os objetivos 

do estudo, e o compromisso com a garantia do anonimato de empresas e trabalhadores, 

quando então era solicitada a permissão para a realização da entrevista. A base de dados 

resultante foi adicionada à do SESI para a realização do estudo. 

 

A variável Programa de Alimentação foi categorizada em: “PAT”- abrange empresas 

inscritas no Programa de Alimentação do Trabalhador do Ministério do Trabalho e 

Emprego e recebem incentivos fiscais do governo para  fornecer refeição, ticket 

alimentação ou cesta básica, com um mínimo de 1400 Kcal; “Outro programa” - envolve 

empresas que mantêm programa de alimentação na empresa, independentemente do 

registro no programa PAT do Ministério do Trabalho e, portanto, não dispõem de incentivo 

fiscal do governo; “Nenhum programa” - compreende empresas que não oferecem auxílio 
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alimentação ao trabalhador sob nenhuma modalidade ou alternativa como refeição na 

empresa, ticket alimentação ou cesta básica.  

 

Para descrever os riscos cardiovasculares com uma medida sumarizada, utilizou-se um 

escore para risco cardiovascular chamado de SCORE (Systematic Coronary Risk 

Evaluation), que foi desenvolvido por especialistas europeus sob a coordenação da 

Sociedade Européia de Cardiologia. Estes escores correspondem a faixas de risco de 

desenvolver um problema de saúde cardiovascular fatal, em um período de 10 anos, 

DCVF, e resultam de estudos realizados em grandes populações (De BAKER et al., 

2003). O cálculo do SCORE se baseia nos seguintes fatores de risco conhecidos para 

doenças cardiovasculares: sexo, idade categorizada nas faixas abaixo de 41 anos de 

idade, entre 41 e 50, 51 a 55, 56 a 60, e acima de 60 anos. Utilizam-se também o hábito 

de fumar, a medida da pressão sanguínea sistólica com os seguintes intervalos abaixo de 

121mm Hg, entre 121 e 140mm/Hg, 141 - 160mm/Hg e maior que 160mm Hg, e níveis de 

colesterol total abaixo de 151 mg/dl; entre 151 e 200mg/dl; 201 e 250mg/dl; 251 e 

300mg/dl e >300mg/dl (De BACKER et al, 2003). Estimou-se uma medida de SCORE 

correspondente ao exame inicial realizado pelo trabalhador e uma final, da avaliação mais 

recente de saúde, independentemente do período de tempo entre a realização dos 

exames e comparou-se a variação do SCORE. Para facilidade de apresentação e 

compreensão o SCORE foi analisado de duas formas: nível do SCORE que corresponde 

a três categorias de DCVF em 10 anos: a) baixo - menos de 1,0% de risco; b) moderado – 

de 1 a 4%; c) alto – maior que 4%; e o grau do SCORE, definido como elevado (1) 

quando acima de um, e baixo (0) para os demais. A mudança do grau do SCORE entre o 

1º. e último exame realizado foi outra medida considerada.   

 

Selecionaram-se as seguintes variáveis para a análise descritiva do SCORE, a situação 

conjugal (casado/não casado) e nível sócio-econômico (NSE) definido em três faixas, 

empregando-se a qualificação da ocupação e a escolaridade de acordo com os seguintes 

critérios: alto - cargos de direção e assessoria, profissionais liberais e todos com nível de 

escolaridade superior ou técnico; médio - ocupações administrativas de média 

qualificação, e 2nd grau de escolaridade; baixo - ocupações de menor qualificação, e os 

demais com escolaridade equivalente ao ensino fundamental ou analfabeto. A avaliação 

do nível de atividade física requerida pelo trabalho foi baseada em uma matriz de 

exposição ocupacional tendo as ocupações em um dos eixos e o gasto energético no 
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outro. Três especialistas da área de saúde e segurança industrial atribuíram isoladamente 

escores para cada ocupação usando três níveis de exposição com base na 

recomendação da WHO (1995): “leve”, atividades que requeriam pouco esforço físico e o 

trabalhador permanecia a maior parte do seu tempo sentado; “moderado”, ocupações que 

requeriam pouco esforço físico, porém o trabalhador permanecia a maior parte do seu 

tempo em pé e em ambientes internos; “intenso”, para tarefas de esforço físico intenso, 

geralmente ao ar livre. A classificação final foi obtida calculando-se a média aritmética dos 

escores atribuídos pelos escrutinadores. Foram também considerados nesta análise o 

consumo de bebida alcoólica, codificado como 1=sim e 0=não e o Índice de Massa 

Corporal, IMC, (peso dividido pelo quadrado da estatura) com os seguintes pontos de 

corte: baixo peso (<18,5 Kg/m2), eutrofia (entre 18,5 e 24,9 Kg/m2), pré-obesidade (entre 

25,0 e 29,9 Kg/m2) e obesidade (>29,9 Kg/m2) (WHO, 2000).  

 
Para se analisar a distribuição do SCORE de acordo com os seus componentes e 

características demográficas da população empregou-se freqüências simples de cada 

nível. Como a análise comparativa entre as categorias do Programa ficaria complexa 

devido ao grande número de grupos a se considerar, uma vez que a análise do SCORE 

de modo escalar não foi possível pelos números esparsos, foi empregada a razão de 

prevalência para o grau elevado do SCORE, e para a mudança no período do estudo. 

Considerando que resultados de estudos preliminares (VELOSO e SANTANA, 2002) 

mostram que o NSE é modificador de efeito, realizou-se a análise separadamente para 

cada estrato dessa variável. Todos os procedimentos de análise foram realizados 

utilizando-se o Statistical Package for Statisticians, SAS, V. 8.1 (2000), O protocolo da 

pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética do Hospital Universitário Professor Edgard 

Santos da Universidade Federal da Bahia. 

 
3. Resultados 
 

Este estudo foi desenvolvido com uma população de 10.604 trabalhadores de 317 

empresas de médio e pequeno porte que se reduziu para 10.368, após a retirada de 236 

(2,2%) para os quais não se dispunham de informações completas. Das empresas 

identificadas, 6 (1,9%) não foram localizadas para a realização da pesquisa telefônica. As 

freqüências dos fatores de risco cardiovasculares empregados para o cálculo do SCORE 

estão apresentadas na Tabela 1. A proporção de nível de SCORE baixo foi maior entre as 
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mulheres (80,5%), os mais jovens (65,3% abaixo de 41 anos de idade), não fumantes 

(53,7%), entre os que apresentavam pressão sistólica abaixo de 121 mmHg (67,4%), e 

colesterol total abaixo de 151mg/dl (68,1%), enquanto no nível moderado de risco os 

maiores percentuais encontram-se entre os homens (54,6%), entre os que tinham idade 

entre 41 e 50 anos (86,5%), fumantes (72,5%), pressão sistólica  normal (86,2%) e 

colesterol total entre 201 e 250 mg/dl (76,6%). Nível alto de SCORE foi mais comum entre 

os homens, aumentava com a idade, a pressão sistólica e o colesterol total, e era mais 

freqüente entre os que fumavam.   

 

A partir dos dados apresentados na Tabela 2, observa-se que as pessoas que 

apresentavam menor nível de risco cardiovascular, conforme a medida do SCORE foram 

as não casadas (59,1%), as não consumidoras de álcool (49,9%) e as magras (66,3%) ou 

eutróficas (53,9). Não houve tendências claras para o NSE e IFO. O nível de SCORE alto 

foi mais comum entre os casados (8,1%), de NSE baixo (6,3%), atividade física intensa 

(6,6%), consumidores de álcool (6,9%) e obesos (8,0%) e pré-obesos (6,1%).  

 

Os dados da Tabela 3 indicam que entre os trabalhadores de NSE baixo, de empresas 

com PAT, 24,7% apresentavam grau elevado de SCORE (acima de 1), enquanto que 

21,4% mudaram o seu grau de SCORE de baixo para elevado, no período do estudo. 

Essas prevalências foram maiores do que a estimada entre os trabalhadores sem nenhum 

programa de alimentação, respectivamente RP= 1,20 (95% IC: 1,01  1,42 e RP= 1,20 

(95% IC: 1,00  1,45). Trabalhadores cobertos por outros programas de alimentação e de 

NSE baixo não tiveram diferenças do grau de SCORE em comparação ao referente em 

níveis estatisticamente significantes.   

 

Resultados semelhantes se verificam para os trabalhadores de NSE médio, destacando-

se, porém, que todas as diferenças para os trabalhadores cobertos por qualquer 

programa, seja PAT ou outro, tinham maior prevalência de grau elevado (RP= 2,18 95% 

IC: 1,65 2,87 e RP= 1,59 95% IC: 1,20  2,12) e mudança de SCORE (RP= 2,69 95% IC: 

1,90  3,79 e RP= 1,95 95% IC: 1,37 2,76) do que os empregados não beneficiários. No 

NSE alto não houve diferenças estatisticamente significantes, exceto para mudança do 

grau de SCORE que foi maior entre os não cobertos pelo programa, em comparação aos 

trabalhadores que recebiam outro tipo de auxílio alimentação (RP= 0,55 95% IC: 0,34 

0,88).  
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4. Discussão 
 
 

Os resultados deste estudo mostram que beneficiários do Programa de Alimentação do 

Trabalhador, PAT, apresentaram evidências sugestivas de maior risco para DCV do que 

os trabalhadores não cobertos por programa desse tipo, exceto quando eram de NSE 

alto. Como era de se esperar homens, fumantes, obesos e pré-obesos, e os mais velhos 

apresentaram maiores proporções do nível de SCORE. Estes achados ampliam a 

compreensão dos resultados dos estudos anteriores sobre o PAT, realizados com essa 

mesma base de dados. O PAT, além de produzir aumento de peso e sobrepeso, aumenta 

os fatores de risco em seu conjunto, que contribuem para o risco de morte por doença 

cardiovascular entre trabalhadores, no período de 10 anos, conforme é possível avaliar 

com o uso do SCORE SYSTEM. Isto se deve a que, embora o sobrepeso e a obesidade 

sejam considerados como fatores de risco per se para DCV, existem limitações a este 

efeito quando tomado isoladamente.  

 

Estes achados são consistentes com os encontrados por Costa (2000) que ao analisar o 

perfil lipídico de trabalhadores de uma indústria petroquímica verificou que havia elevadas 

prevalências de dislipidemia (49,4%) e sobrepeso (50,6%), sendo todos os sujeitos da 

pesquisa cobertos pelo PAT. Isto se repete no estudo de Vianna (2000) que identificou 

que 62,2% dos trabalhadores de uma indústria petroquímica baiana tinham sobrepeso e 

47,6% apresentavam níveis de colesterol total elevado. No estudo conduzido por Sávio et 

al (2005), também limitado a trabalhadores beneficiários do PAT, estimou-se prevalência 

elevada de sobrepeso (33,7%) e obesidade (9,3%).  Com dados da Pesquisa de Padrão 

de Vida (BURLANDY e ANJOS, 2000) verificou-se que 34,1% e 41,0% dos beneficiários 

do PAT, do Nordeste e Sudeste, respectivamente tinham sobrepeso. 

 

Em geral, a ocorrência de fatores de risco para DCV, em populações adultas, no Brasil, é 

elevada, conforme recente inquérito de base populacional realizado em quinze capitais 

pelo Instituto Nacional do Câncer, INCA (2004). Nesta pesquisa estimaram-se 

prevalências de tabagismo entre 12,9 e 25,2%, de hipertensão arterial entre 26 e 36,4%, 

de diabetes entre 5,2 e 9,4%, consumo de álcool entre 32,4 e 58,6% e excesso de peso 

entre 32,5 e 46,4%. Todavia, poucos são os estudos que analisaram a relação desses 

fatores com a participação no PAT, utilizando-se grupos de comparação. Raros também 



 

 
Iracema Santos Veloso                                                              Tese de Doutorado 

77

são os estudos que empregaram medidas de fatores de risco tomados conjuntamente sob 

a forma de escores (BARRETO et al., 2003), mas nenhum focalizou, com esta medida, os 

efeitos do PAT. No estudo de Bambuí, em Minas Gerais, os autores encontraram que 

homens apresentavam, em media, maiores escores e maior concentração em faixas de 

maior risco do que as mulheres, semelhantemente ao verificado neste estudo, 

considerados todas as categorias da variável programa de alimentação.  

 

No Brasil, os estudos também apontam tabagismo, pressão sistólica, colesterol total 

elevado dentre outros, como os principais fatores de risco para DCV. O estudo 

multicêntrico sobre Fatores de Risco para a Insuficiência Coronariana na América do Sul, 

FRICAS, confirmou a importância do colesterol elevado, hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes, sobrepeso e história familiar positiva, como fatores de risco para infarto agudo 

do miocárdio, IAM (SILVA et al, 1998). O estudo AFIRMAR (PIEGAS et al, 2003) com 

dados representativos de todas as regiões brasileiras identificou tabagismo, história 

familiar de insuficiência coronariana, LDL-colesterol, hipertensão, diabetes e razão 

cintura-quadril como fatores de risco independentes para IAM. Uma outra investigação 

conduzida na região metropolitana de São Paulo encontrou resultados semelhantes 

(AVEZUM et al, 2005). 

     

Os resultados deste estudo demonstram que a exposição dos trabalhadores a refeições 

hiperlipídicas, que têm sido verificadas nas refeições de empresas inscritas no PAT 

(VIANA, 2000; COSTA, 2000; SÁVIO et al, 2005), pode também contribuir para a 

hipercolesterolemia e, conseqüentemente, para aumentar o risco de doença cardíaca. 

Vale também lembrar que não somente a quantidade de gordura da dieta é considerada 

preditora do nível de colesterol sanguíneo, mas, principalmente a sua qualidade, e que os 

ácidos graxos saturados também se associam ao colesterol, que, por sua vez, se 

correlaciona com o infarto agudo do miocárdio (SCHAEFER, 2002).    

 

Dentre os marcadores de risco antropométricos, a razão cintura/quadril, o peso corporal e 

a estatura são recomendados para a vigilância dos fatores de risco para doenças crônicas 

(CASTRO et al, 2004). Contudo, nota-se que o peso corporal, por exemplo, expresso 

através do IMC, não se encontra entre os componentes do SCORE. Segundo alguns 

autores (WILSON et al, 1998; GRUNDY et al, 1999), a não inclusão de algumas variáveis 

nos modelos de predição, como, história familiar de doença cardíaca, nível de atividade 
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física e obesidade, deve-se à dificuldade de mensurar a contribuição individual desses 

fatores para a DCV. Entretanto, isto não exclui a importância do controle dessas variáveis 

na prevenção desta doença.   

 

Os achados de que o nível do SCORE de risco cardiovascular é mais elevado entre os 

homens são concordantes com a literatura. Um estudo prospectivo realizado na Finlândia 

(JOUSILAHTI et al, 1999) estimou uma incidência de DCV três vezes maior entre os 

homens, quando comparado às mulheres. Metade dessas diferenças foi explicada pela 

razão HDL/colesterol total e tabagismo. Segundo os autores é possível que fatores 

genéticos possam explicar a outra parte desta diferença, embora esses mecanismos 

ainda não sejam completamente compreendidos. 

 

Os resultados de que cerca de 70% dos trabalhadores têm idade até 40 anos, deixa em 

alerta esta população visto que 34,7% já se encontram em níveis moderados de risco, e 

poderão se agravar com a idade se não houver mudanças comportamentais. Sabe-se que 

em ambos os sexos o risco aumenta com a idade, sendo o envelhecimento um fator de 

risco potencial para DCV. 

  

Os resultados de que a mudança para níveis de escore mais elevados foi maior entre os 

trabalhadores de NSE médio ou baixo corrobora com os estudos de Gupta et al (2003), 

que encontraram aumento nos fatores de risco coronarianos em população de baixo nível 

educacional. Achados semelhantes foram encontrados por Barreto et al (2003) que 

estimaram escores de riscos cardiovasculares mais elevados entre adultos de ambos os 

sexos com baixa escolaridade. 

 

No Brasil, ainda não foi desenvolvido uma medida sumária de fatores de risco para DCV a 

exemplo do SCORE, adequada para a população brasileira, embora esses indicadores já 

venham sendo usados para a população americana e européia há cerca de duas 

décadas. É óbvio que a condição de saúde das pessoas sem DCV estabelecida 

apresenta grandes variações e, conseqüentemente, são necessárias intervenções 

apropriadas para situações distintas. Identificar o grau de risco dos indivíduos que 

apresentam um ou mais de um desses fatores, incentivar a adesão à terapia de redução 

de risco e modificar a intensidade do risco estimado, são as principais vantagens no uso 

do Score global de risco cardíaco (GRUNDY et al, 1999).  
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Deve-se destacar que este é o primeiro estudo que emprega uma medida sumarizada de 

riscos para doenças cardiovasculares na avaliação do impacto do PAT sobre a saúde dos 

trabalhadores. Além disso, emprega-se o desenho longitudinal com os mesmos 

trabalhadores sendo examinados de modo repetido, o que permite a análise da 

interferência da variação do tempo na relação da exposição com o efeito sob 

investigação. Vale notar que a idade, que varia no tempo, é crucial, portanto, no estudo 

dos efeitos do PAT sobre os fatores de risco para DCV. 

 

Medidas antropométricas auto referidas, como as empregadas nesta pesquisa, podem ser 

consideradas uma limitação, apesar de estudos mostrarem alta correlação com medidas 

estimadas direta e objetivamente, inclusive na população brasileira (ROWLAND, 1990; 

SCHMIDT et al, 1993; IZQUIERDO e VIOQUE, 1996; CHOR, COUTINHO e LAURENTI, 

1999; SPENCER et al, 2002; PAERATAKUL et al, 2002; FONSECA et al, 2004). A 

utilização de uma base de dados informatizada e padronizada possibilitou a formação da 

coorte e a realização deste estudo, mesmo sem o acesso a variáveis que seriam muito 

importantes como a renda per capita e a raça, bem como o registro da composição das 

refeições. 

 

Este estudo amplia o conhecimento sobre os fatores adversos relacionados ao Programa 

de Alimentação do Trabalhador e que podem trazer danos à saúde. Este programa que 

envolve grande número de pessoas, cerca de 7,5 milhões e recursos de empresas, 

trabalhadores e governo, com reconhecida importância social para a redistribuição de 

renda, precisa ser mantido e expandido para maiores parcelas da população 

economicamente ativa, especialmente os mais pobres e informais. Como assinalado nos 

demais estudos que analisaram os efeitos do PAT sobre o estado nutricional de 

trabalhadores, esse programa precisa de uma ampla redefinição da sua estratégia que 

deve contemplar outros aspectos importantes para a saúde integral dos sujeitos e a 

garantia da refeição, mas também da sua qualidade e adequação às necessidades de 

cada trabalhador. 
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Tabela 1. Proporção de pessoas por nível do SCORE, estimado para o último exame do 
trabalhador, de acordo com os fatores de risco empregados para o cálculo (N=10.368). 
 

SCORE para o risco de doença cardiovascular1 
Baixo Moderado Alto Variáveis 

N % N % N % 
Sexo       
      Feminino 1.813 80,5    433 19,2    7 0,3 
      Masculino 3.204 39,5 4.429 54,6 482 5,9 
       
Idade       
      <  41 4.856 65,3 2.576 34,7 - - 
      41-50     161  7,4 1.877 86,5 131   6,0 
      51-55 - -   319 69,8 138  30,2 
      56-60 - -     81 38,9 127  61,1 
      >60 - -     09   8,8 93   91,2 
       
Hábito de fumar       
      Sim    122  9,8    905 72,5 222 17,8 
      Não 4.895 53,7 3.957 43,4 267   2,9 
       
Pressão sistólica       
  < 121        mm Hg 4.843 67,4 2.312 32,2  29 0,4 
   121 – 140 mm Hg     151   6,2 2.100 86,2 185 7,6 
  141 -  160 mm Hg      21   3,7     384 66,9 169 29,4 
       > 160   mm Hg        2   1,2       66 37,9 106 60,9 
       
Colesterol total        

<151        mg/dl 1.646 68,1    741 30,6  32 1,3 
151 – 200 mg/dl 2.964 57,7 1.991 38,8 179 3,5 
201 – 250 mg/dl    338 14,8 1.749 76,6 196 8,6 
251 – 300 mg/dl      55 12,9    323 75,6  49 11,5 
> 300      mg/dl     14 13,3      58 55,2  33 31,4 

1 Score Baixo = <1% de risco DCV;   Score  Moderado =  Entre 1 e 4% de risco DCV;  
Score  Alto =  >=5% de risco DCV. 
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Tabela 2. Proporção de pessoas por nível do SCORE, de acordo com as variáveis do estudo 
(N=10.368).  

SCORE para o risco de doença cardiovascular1 
Baixo Moderado Alto Total Variáveis do estudo 

N % N % N % N 
Situação conjugal         
      Casado 1.544 34,3 2.590 57,6 362 8,0 4.496 43,4 
      Não casado 3.473 59,1 2.272 38,7 127 2,2 5.872 56,6 
         
Nível Sócio-Econômico         
       Alto   456 46,6    474 48,5  48 4,9   978 9,4 
       Médio 2.693 53,6 2.166 43,1 166 3,3 5.025 48,5 
       Baixo 1.868 42,8 2.222 50,9 275 6,3 4.365 42,1 
         
Intensidade física da 
ocupação         

       Leve 1.266 49,3 1.170 45,5 134 5,2 2.570 24,8 
       Moderada 2.841 53,0 2.329 43,4 195 3,6 5.365 51,7 
       Intensa   910 37,4 1.363 56,0 160 6,6 2.433 23,5 
         
Consumo de álcool         
        Sim   728 40,8    934 52,3 123 6,9 1.785 17,2 
        Não 4.289 49,9 3.928 45,8 366 4,3 8.583 82,8 
         
IMC         
    Magreza    201 66,3    92 30,4  10 3,3   303  2,9 
    Eutrofia 3492 53,9 2731 42,2 251 3,9 6474 62,4 
    Pré-obesidade 1201 38,7 1715 55,2 189  6,1 3185 30,0 
    Obesidade  123 25,3   324 66,7   39 8,0    486    4,7 
1 Score Baixo = <1% de risco DCV;   Score  Moderado =  Entre 1 e 4% de risco DCV;  
Score  Alto =  >=5% de risco DCV. 
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Tabela 3. Razões de Prevalência e respectivos intervalos de confiança (Mantel-Haenszel) correspondentes à 
associação entre Programa de Alimentação e grau elevado do SCORE (baixo/elevado) de acordo com o nível sócio 
econômico (N=10.368). 

Programa de Alimentação 
PAT (N=4.252) Outro (N=4.856) Nenhum (N=1.260) 

 
Nível Sócio-Econômico  
 P (%) RP 95% IC P (%) RP 95% IC P (%) RP 95% IC 

NSE baixo (N=4.365)       
     
     Grau elevado SCORE     
 

24,7 1,20 (1,01  1,42) 21,0 1,02 (0,86  1,21) 20,7 1,00 (--    --) 

       
     Mudança do grau do  
     SCORE 21,4 1,20 (1,00 1,45) 18,2 1,02 (0,84  1,23) 17,8 1,00 (--    --) 

       
NSE médio (N=5.025)       
     
     Grau elevado SCORE     
 

19,6 2,18 (1,65  2,87)  14,4 1,59 (1,20  2,12) 9,0 1,00 (--    --) 

       
     Mudança do grau do  
     SCORE 16,0 2,69 (1,90 3,79) 11,6 1,95 (1,37  2,76) 6,0 1,00 (--    --) 

       
NSE alto (N=978)       
     
     Grau elevado SCORE     
 

31,9 1,15 (0,71  1,88)  19,3 0,69 (0,43  1,13) 27,7 1,00 (--    --) 

       
     Mudança do grau do       
     SCORE 27,2 0,91 (0,57 1,47) 16,3 0,55 (0,34  0,88) 29,8 1,00 (--    --) 

P – prevalência de grau elevado de SCORE (acima de 1); RP – razão de prevalência;  
IC – intervalo de confiança.  
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1. Delimitação do Problema 

 
No Brasil, uma política de alimentação voltada para o trabalhador começou a ser 

delineada com a constatação de que a força de trabalho era o elemento chave para o 

processo de acumulação capitalista. A intervenção governamental, na questão alimentar 

do país, se materializou, na década de 40, com a criação do Serviço de Alimentação da 

Previdência Social - SAPS, que perdurou até a década de 60. No início da década de 70, 

diante do agravamento dos problemas sociais, e com a superação do entendimento de 

que o desenvolvimento social viria como conseqüência natural do desenvolvimento 

econômico que prevalecia na época, o Estado redefiniu sua estratégia de enfrentamento 

da crise social e sanitária. Programas compensatórios das desigualdades sociais voltados 

para as necessidades básicas dos indivíduos foram criados. Dentre estes, o Programa 

Nacional de Alimentação e Nutrição, PRONAN (BRASIL, 1976), se constituiu na proposta 

mais abrangente para combater os problemas alimentares no país. Sua elaboração se 

fundamentou nos dados do Estudo Nacional da Despesa Familiar (ENDEF, 1974/75), que 

apontava uma deficiência calórica em 67% da população brasileira, evidenciando, assim, 

que o principal problema alimentar no Brasil seria quantitativo (PELIANO, 1985). Uma de 

suas linhas de ação foi a consolidação dos programas de suplementação alimentar e a 

sua expansão pela incorporação prioritária de trabalhadores de baixa renda. Desta forma, 

criou-se através da Lei 6.321, o Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT (BRASIL, 

1976), com o objetivo de proporcionar maior disponibilidade de energia, concorrendo 

assim para a melhoria do estado nutricional do trabalhador, aumentar a produtividade, 

reduzir os acidentes de trabalho e absenteísmo, mediante incentivos fiscais para as 

empresas e oferta de refeições ou auxílio para a alimentação dos trabalhadores, sob 

diferentes modalidades.  

 

A recomendação do PAT é que as refeições maiores (almoço, jantar e ceia) devem ter o 

mínimo de 1400kcal e as menores (desjejum e merenda) 300kcal, todas com um 

percentual protéico-calórico (NDpCal%) superior a 6 (BRASIL,  1976). 

 
Esta determinação nutricional baseada em mínimos calóricos se fundamentou em dados 

publicados em 1975, pela Fundação Getúlio Vargas (MTb, 1979), que evidenciaram, em 

populações de baixa renda, uma ingestão calórica deficiente, ou seja, de apenas 60% das 

calorias recomendadas pelos organismos internacionais. Em trabalhadores braçais, com 
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maior dispêndio de energia, tanto da agricultura como da construção civil, essa ingestão 

correspondia apenas a 52% das suas necessidades. Assim, o Ministério do Trabalho,  

adotou o valor recomendado pela FAO/OMS (1975) para 8 horas de trabalho 

moderadamente ativo como o valor mínimo (1400 Kcal) para uma grande refeição no local 

de trabalho (MTb, 1979). Todas essas recomendações atendiam às necessidades 

nutricionais da população de baixa renda à época da implantação do programa.  

 

Todavia, através da Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição, PNSN, (COITINHO e 

outros, 1991) tomou-se conhecimento da mudança do perfil nutricional da população 

brasileira, ou seja, houve uma redução do baixo peso e um aumento do sobrepeso e 

obesidade na população geral, que se confirmou com a Pesquisa de Padrão de Vida, PPV 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 1997. No ambiente 

ocupacional, a realidade não é diferente. Estudos realizados no país (MOLINA, 1997; 

KAZAPI, I., AVANCINI e KAZAPI, R., 1997; Ell, CAMACHO  e CHOR, 1999; COSTA, 

2000; VIANA, 2000) revelam uma elevada prevalência de sobrepeso entre trabalhadores 

ativos que varia entre 36,5 e 62,2%, além de alterações lipídicas, hipertensão arterial e 

sedentarismo, consideradas individualmente e em seu conjunto, fatores de risco para as 

doenças cardiovasculares.   

 

Embora, o Ministério do Trabalho e Emprego, órgão gestor do PAT, tenha introduzido a 

primeira alteração na determinação calórica do PAT, admitindo valores mínimos (1200 

Kcal) e máximos (1600 Kcal) para as refeições maiores (almoço, jantar e ceia) a depender 

do nível de atividade física da ocupação do trabalhador (BRASIL, 1999), se desconhece 

os seus efeitos sobre o estado de saúde destes, pois não se monitorou o perfil nutricional 

dos trabalhadores, nem se avaliou o seu impacto nutricional ao longo destes 27 anos de 

funcionamento do programa.   

 

São escassos os trabalhos voltados para a avaliação do impacto nutricional do PAT. 

Como parte da minha dissertação de mestrado foi realizado um estudo com trabalhadores 

de empresas do setor industrial do Estado da Bahia. Nesse estudo  encontrou-se 

evidências de que, nas empresas onde foram implantados programas de alimentação, 

houve um efeito não desejado sobre o estado nutricional dos seus trabalhadores. Ou seja, 

um aumento de peso naqueles que eram eutróficos ou que já eram pré-obesos e não, 

como se esperaria, apenas entre os que se apresentavam com peso abaixo do normal.  



 

 
Iracema Santos Veloso                                                              Tese de Doutorado 

91

Essas alterações no estado nutricional ocorreram mais freqüentemente entre os 

trabalhadores de menor nível sócio-econômico. Todavia, nesse estudo não foram 

considerados os potenciais confundidores e modificadores de efeito (VELOSO e 

SANTANA, 2002).   

 

Dando continuidade a esta pesquisa, pretende-se nesta investigação avaliar o impacto do 

auxílio alimentação corporificado no PAT, e também em outros programas similares, 

relativo ao estado nutricional de trabalhadores, medido pela taxa de incidência de ganho 

de peso e de pré-obesidade. Especificamente, pretende-se verificar se o PAT e outros 

programas de alimentação, separadamente, contribuem para a obesidade, considerando-

se potenciais variáveis de confusão e modificadores de efeito (Estudo I). Além disso, será 

avaliado o tempo necessário para que o trabalhador coberto pelo PAT alcance o estado 

de pré-obesidade (Estudo II). Com este estudo será possível obter uma melhor 

compreensão do problema para a reformulação da estratégia do PAT no sentido da busca 

da segurança alimentar para estes trabalhadores. Também, ao conceber a hipótese de 

que os trabalhadores que exercem atividades mais intensas em pequenas e médias 

empresas cobertas pelo PAT gastam mais energia no trabalho, é objetivo deste estudo 

verificar se os indivíduos mais ativos fisicamente no trabalho possuem menor incidência 

de sobrepeso e riscos mais reduzidos para doenças cardiovasculares (Estudo III).  
 
 
 
2. Revisão de literatura 
 
2.1 O Programa de Alimentação do Trabalhador 
 

Desde as primeiras décadas do século XX, o Brasil desenvolve programas com o objetivo 

de estimular a produção de alimentos ou incentivar seu consumo por parte de alguns 

grupos da população. Esses programas tiveram origem no governo Vargas quando a 

desnutrição já se constituía em um problema social e de saúde pública (SILVA, 1994), 

identificada através dos primeiros inquéritos nutricionais de 1935 e de 1937/38, realizados 

sob a coordenação de Josué de Castro. Embora os problemas alimentares atingissem os 

grupos mais vulneráveis da população, a primeira política de alimentação do país foi 

dirigida aos trabalhadores, com a constatação de que a força de trabalho era o elemento 
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chave para o processo de acumulação capitalista. Esta primeira intervenção 

governamental na questão alimentar do País se materializou na década de 40, com a 

criação do Serviço de Alimentação da Previdência Social, SAPS, (BRASIL, 1940), que se 

constituiu no primeiro “órgão de política de alimentação instituído no Estado Brasileiro” (L’ 

ABBATE, 1988). A finalidade do SAPS era o fornecimento de alimentação aos 

trabalhadores através da instalação de restaurantes populares, bem como, o 

desenvolvimento de uma ação educativa efetiva junto aos trabalhadores (distribuição de 

folhetos informativos), e posteriormente, junto a seus familiares através das visitadoras de 

alimentação, formadas com a finalidade de visitar as famílias e orientá-las sobre os 

benefícios de uma alimentação saudável. Sua diversidade de ações, além de sucessivas 

mudanças na direção, culminou com a sua extinção oficial em 1967, embora seu 

enfraquecimento já tivesse ocorrido a partir de 1948 (CASTRO, 1977). 

 

Na década de 50 destaca-se a Campanha da Merenda Escolar que passou a ser 

coordenada pelo Ministério de Educação. Este programa expandiu-se rapidamente e 

contava com cerca de 50% dos alimentos doados por agências estrangeiras.  

 

Durante os anos 60, essas doações de alimentos importados especialmente leite em pó 

se mantiveram, mas não foram suficientes para superar os altos índices de desnutrição 

calórico-protéica, hipovitaminose A e de bócio endêmico que já se configuravam como um 

grave problema de saúde pública (SILVA, 1994).  

 

Os primeiros anos da década de 70 foram marcados por uma nova estratégia nos 

programas de alimentação e nutrição, que envolvia a realização de pesquisas nutricionais, 

e emerge com o término do financiamento das agências estrangeiras (distribuição de 

alimentos) e a intensificação da preocupação com a extensão da pobreza no Brasil 

(MUSGROVE, 1989). Neste cenário, é criado o Instituto Nacional de Alimentação e 

Nutrição, INAN, (BRASIL, 1972), autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, cujo objetivo 

era propor e coordenar as políticas nutricionais no país e estimular a realização de 

pesquisas científicas necessárias, dentre outros objetivos. Uma dessas pesquisas, o 

Estudo Nacional da Despesa Familiar, ENDEF (74/75), descreveu os problemas 

nutricionais com dados sobre o consumo alimentar e seu estado nutricional, e serviu de 

subsídio ao II Programa Nacional de Alimentação e Nutrição - PRONAN (BRASIL, 1976). 

Sua estratégia era atuar em três linhas básicas: suplementação alimentar, estímulo ao 



 

 
Iracema Santos Veloso                                                              Tese de Doutorado 

93

pequeno produtor e combate às carências nutricionais específicas, reconhecendo que os 

problemas nutricionais da população estão relacionados à disponibilidade de alimentos, 

ao poder aquisitivo e ao quadro demográfico e sanitário da população, conforme discurso 

proferido pelo presidente do INAN em uma jornada de nutrição em Recife (L’ABBATE, 

1989). Durante o II PRONAN foram implantados dez programas e ações de alimentação e 

nutrição, mas somente seis ficaram sob a coordenação do INAN; os outros quatro ficaram 

a cargo de outros ministérios, demonstrando a fragilidade deste órgão na condução da 

política de alimentação do país.  

 

Em 1989, a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição - PNSN (Coitinho e outros, 1991) 

permitiu traçar um quadro mais completo do perfil nutricional da população, com 

informações sobre as principais carências alimentares em diferentes regiões e grupos 

etários. Apesar desse conhecimento, e com toda a experiência acumulada ao longo de 

quinze anos na execução de programas sociais, pouco contribuiu para que na década de 

90, o novo governo reavaliasse os programas existentes e implantasse novas medidas 

visando o seu aperfeiçoamento. Dessa forma, o governo extingue a maioria dos 

programas, reformula outros, permanecendo apenas inalterado o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, PNAE, e o Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT, que 

será detalhado a seguir, por se constituir em objeto desta investigação. 

 

O PAT, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, é um programa tripartite em que 

os custos são divididos entre trabalhadores, empresa e governo: o trabalhador assume 

20% do custo da refeição, ficando os 80% restantes divididos entre os demais segmentos, 

caracterizando-se, desta maneira, em um programa de benefícios para o trabalhador, de 

incentivos para a empresa e de renúncia fiscal para o governo. O benefício se traduz em 

refeições que podem ser oferecidas no local de trabalho ou em auxílio alimentação 

através de cupons e cestas básicas. A recomendação é que as refeições maiores 

(almoço, jantar e ceia) devem ter o mínimo de 1400kcal e as menores (desjejum e 

merenda) 300kcal, todas com um percentual protéico-calórico (NDpCal%) superior a 6 

(BRASIL, 1976). O incentivo está representado pelo ressarcimento do dobro das 

despesas efetuadas, até o limite de 4% do imposto de renda devido, além de poderem se 

beneficiar da isenção de encargos sociais sobre o valor da refeição fornecida (BRASIL, 

1997). Para tal, as empresas devem se registrar no Departamento de Segurança e Saúde 

no Trabalho daquele Ministério.  
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Na revisão de literatura, pode-se observar que o PAT vem sendo avaliado desde 1980, 

muito embora estes estudos relacionem-se mais à cobertura do programa em seus 

aspectos sócio-econômicos que propriamente nutricionais. Um dos primeiros estudos, 

realizado pela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, em 1982, abrangeu 

dois aspectos: o primeiro avaliou os efeitos do programa para as empresas participantes e 

o segundo, o impacto da alimentação subsidiada no emprego sobre o estado alimentar 

das famílias dos trabalhadores beneficiados.  

 

Nesta avaliação, verificou-se que houve redução em indicadores que indiretamente 

poderiam afetar a produtividade, como os índices de acidente de trabalho, taxas de 

absenteísmo e rotatividade (Campino, Cacciamali e Cyrillo, 1982). Os autores concluíram 

que houve indícios de impacto positivo apenas para a rotatividade do pessoal, não 

acontecendo o mesmo para os demais indicadores. Em relação às famílias dos 

beneficiários, os resultados só foram publicados em 1984. Encontrou-se uma 

disponibilidade maior de calorias para estas famílias (2 268 Kcal) do que para aquelas 

cujos trabalhadores se alimentavam no domicílio (2 075 Kcal). Entretanto, o mesmo não 

pode ser afirmado em relação ao consumo protéico. Houve um consumo menor nas 

famílias cujos chefes se alimentavam no local de trabalho (90 g) que nas outras famílias 

(115 g) embora os resultados não apresentassem diferenças estatisticamente 

significantes. Os autores concluíram que como o chefe poderia obter estes alimentos no 

local de trabalho, a família podia consumir alimentos calóricos (mais baratos) em 

detrimento dos protéicos, o que não se verificou no outro grupo estudado (CAMPINO, 

CYRILLO e CACCIAMALI, 1984). 

 

Em um outro estudo (MOURA, 1986), a autora enfocou a implantação, funcionamento e 

resultados observados em empresas no Estado de Pernambuco, utilizando indicadores de 

licença médica, acidentes de trabalho, absenteísmo, rotatividade e conteúdo energético-

protéico das refeições servidas. A metodologia utilizada baseou-se na comparação antes 

e após a intervenção, no período entre 1977 e 1980, de dois conjuntos de empresas. De 

um total de 130, 85 constituiram o grupo experimental (empresas inscritas no PAT) e 45, o 

grupo controle (empresas não inscritas no PAT). O estudo mostrou que 70,6% das 

empresas ingressaram no PAT, motivadas pelo incentivo fiscal. A análise dos dias de 

licença médica sugeriu que não houve elevação entre 1976 e 1980. A média de dias de 

licença variou entre 2,81 e 5,67 por trabalhador/ano, o que para a autora refletiu uma  
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precariedade da saúde do trabalhador. Verificou-se que trabalhadores que eram 

beneficiários do PAT não apresentavam maior freqüência de acidentes de trabalho ou 

maior rotatividade, mas tiveram uma redução ano após ano no absenteísmo. A análise 

dos cardápios de 76 dessas empresas indicou que 48 forneciam menos de 1400 Kcal e 

dentre estas, 26 apresentavam o percentual de proteína líquida (NDp Cal%) acima de 12. 

Nas empresas que forneciam refeições com mais de 1400 Kcal (28), verificou-se que em 

16 delas o NDp Cal% estava superior a 12. A análise dos cardápios dessas empresas 

revelou que apenas 15,78% atendiam às normas de energia/proteína preconizadas pela 

Lei 6.321/76 do Ministério do Trabalho.  

 

Além desses estudos, Ana Gambardella (1990) examinou os cardápios propostos pelo 

PAT e quantificou o seu valor nutritivo entre trabalhadores da região metropolitana de São 

Paulo, através do uso de indicadores de qualidade nutricional, com o intuito de verificar se 

atendiam as propostas estabelecidas pelo programa. A justificativa apresentada para o 

estudo foi o desconhecimento do conteúdo vitamínico-mineral dos cardápios, bem como a 

desinformação da tabela de composição química de alimentos utilizada para o cômputo 

dos macronutrientes pelo Ministério do Trabalho. A metodologia empregada foi a análise 

de 90 cardápios apresentados pelo PAT para grandes refeições, obtidos junto à 

Secretaria de Promoção Social do Ministério do Trabalho. Os indicadores utilizados para a 

avaliação da qualidade nutricional dos cardápios foram o NDp Cal %, o Índice de 

Qualidade Nutricional, IQN, e o Índice de Araya e Arroyve, IAA. As recomendações de 

energia e nutrientes basearam-se na idade, carga de trabalho, distância entre residência-

empresa-residência, sexo e o repouso diário. Verificou-se que os cardápios, eram bem 

elaborados e criteriosos ao incluir alimentos habituais do trabalhador. Quanto ao valor 

calórico total dos cardápios, notou-se que 98,9% apresentaram valores entre 1400 e 1800 

Kcal, o que pode levar à hiperglicemia pós-prandial aguda, à redução da atenção e ao 

aumento da sensação de fadiga, interferindo na produtividade e no aumento do risco de 

acidentes de trabalho. Estas refeições cobriam cerca de 40 a 60% das necessidades 

calóricas dos homens, e 60 a 80% das mulheres. O conteúdo vitamínico-mineral 

encontrava-se inadequadamente distribuído entre os cardápios, principalmente em 

riboflavina, cálcio, ferro e vitamina A. A autora não se referiu aos riscos de obesidade 

decorrente de uma ingestão de calorias, nos cardápios diários, muito maiores que as 

necessidades do trabalhador.  
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Seguindo esta mesma linha de análise, Freire e Salgado (1998) analisaram cardápios de 

trabalhadores horistas de empresas paulistas e concluíram que estes eram 

hiperproteicos, hiperlipídicos e hiperglicídicos, embora atendessem às recomendações 

calóricas do PAT. Estudos realizados em empresas de grande porte do Estado da Bahia, 

inscritas no PAT, identificaram que as refeições servidas nas fábricas tinham um elevado 

teor de colesterol (360 e 358 mg), eram hipercalóricas, e cobriam 93,5 e 96,1% das 

necessidades diárias do trabalhador (VIANA, 2000; COSTA, 2000). Em relação ao estado 

nutricional dos beneficiários, essas autoras encontraram uma prevalência de 62,2% e 

50,6% de sobrepeso entre os trabalhadores, além de 47,6% e 49,4% de 

hipercolesterolemia, respectivamente. Mais recentemente, Karin Oliveira (2002) também 

analisou o consumo alimentar de uma clientela atendida em restaurantes vinculados ao 

PAT do Distrito Federal, e encontrou cardápios hiperproteicos, com elevado teor de 

colesterol e pobres em fibra. Quanto às calorias, a autora observou que os mesmos não 

atendiam ao mínimo calórico estabelecido pelo programa tanto para homens como para 

as mulheres. Apesar disso, 43,0% da população de estudo apresentava excesso de peso, 

sendo 33,7% com sobrepeso e 9,3% com obesidade. Esta elevada prevalência de 

sobrepeso não estava restrita aos trabalhadores que se alimentavam diariamente no local 

de trabalho. Em uma pesquisa realizada com beneficiários do PAT que recebiam vale-

refeição/cesta básica nas regiões Nordeste e Sudeste, a partir da Pesquisa de Padrão de 

Vida, PPV, observou-se um quadro de sobrepeso em 38,5% desta população, sendo 

34,1% no Nordeste e 41,0% no Sudeste (BURLANDY e ANJOS, 2001). 

 

Além desses, outros estudos realizados com trabalhadores, independente de participarem 

ou não do PAT e do tipo de atividade desempenhada, têm mostrado um quadro 

nutricional inadequado entre os trabalhadores. Uma análise do perfil antropométrico de 

bancários do Rio de Janeiro mostrou um percentual de excesso de peso de 34,2% entre 

esses trabalhadores (Ell, CAMACHO e CHÓR, 1999). Em um outro estudo realizado com 

funcionários públicos, encontrou-se 53,2% de excesso de peso, dentre outros riscos de 

DCV, a exemplo de 27% de hipertensão arterial, 24% de hipercolesterolemia e 59,5% dos 

trabalhadores relataram uso de bebida alcoólica (MONEGO e outros, 2001). 

Paradoxalmente, em trabalhadores da construção civil, estimou-se uma prevalência de 

52,2% de sobrepeso (Reis, Cunha e Gil 1997). Outros estudos confirmam estes dados: 

52,2% dos trabalhadores de uma Companhia Siderúrgica do Espírito Santo (MOLINA, 

1997); 61,2% dos trabalhadores do Serviço Social do Comércio no RJ (SILVA, PINTO e 
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QUADROS, 1997); 39,8% dos trabalhadores de uma empresa em Goiânia (CUNHA e 

outros 1997); 39,13% em uma amostra de  trabalhadores de uma cervejaria (ARAÚJO e 

outros, 2001). 

 

Uma avaliação da cobertura do PAT, realizada pela Fundação Instituto de Administração 

FIA/USP (MAZZON, 1990, 1996), solicitada por diversas entidades ligadas à alimentação 

do trabalhador, mostrou que entre 1977 e 1995 o crescimento médio anual foi de 15%, e 

atingiu 9,5 milhões de trabalhadores do mercado formal parte de um potencial de 24 

milhões. O crescimento médio anual da cobertura de empresas foi da ordem de 23%, 

alcançando 54,3 mil empresas participantes. Dados de 1995 indicam que o setor da 

atividade econômica com maior participação no programa em termos de número de 

trabalhadores beneficiados era o industrial, com 44%, seguido pelo de serviços (40%), 

comércio (8,6%), rural (5,4%) e outras atividades (2%). Quanto à modalidade do serviço 

de alimentação, o sistema-convênio corresponde àquele com maior número de 

trabalhadores beneficiados (55%), sendo 44% para refeição e alimentação-convênio e 

11% para cesta básica, seguido pelo sistema fornecedor (25%) e autogestão (20%) 

(MAZZON, 1996). A região Nordeste tinha uma participação pouco expressiva no PAT. Do 

total de empresas, 71,2% concentravam-se na região Sudeste e apenas 6,6% na região 

Nordeste. A maioria dos trabalhadores, (76%, 7,2 milhões) estava na região Sudeste e 

apenas 6% (602 mil) no Nordeste.  

 

Araújo (2002) estudou o acesso de trabalhadores (1995 a 1997) e empresas (1996 a 

1998) ao PAT no Estado da Bahia, e concluiu que o Programa cobria apenas cerca de 

10% dos trabalhadores do mercado formal (130 471) e 1,6% das empresas registradas no 

estado em 1996, com uma redução para 1,3% em 1998, o que correspondia a 1033 

empresas. É plausível pensar que os incentivos fiscais do PAT não têm se mostrado 

atrativos para as empresas. Em Pernambuco, um estudo realizado em 1986 concluiu que 

71,2% das empresas inscritas no programa já ofereciam alimentação aos trabalhadores, 

mesmo antes dos incentivos fiscais, o que demonstra que estes não favoreciam a criação 

de serviços de alimentação para trabalhadores (MOURA, 1986). De fato, sabe-se que um 

grande número de empresas fornece alimentação a seus trabalhadores sem usufruir dos 

incentivos do governo. Diversos são os motivos apontados pelas empresas: 

desconhecimento da existência do programa, principalmente entre as pequenas 

empresas, não ter auferido lucro motivado pela crise econômica, possibilidade de cobrar 
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mais do trabalhador, uma vez que muitas vezes o incentivo é insuficiente para o 

investimento, além da proximidade da residência dos empregados. Muitas dessas razões 

foram observadas por Campino (1982) e Moura (1986) em São Paulo e Pernambuco, 

respectivamente. 

 

A avaliação mais recente do PAT, referente aos seus 25 anos mostra uma redução no 

número de beneficiários: de 9,5 milhões em 1995, para pouco mais de 7 milhões em 

todas as regiões no ano 2000. Por outro lado, o número de empresas participantes 

mantêm o ritmo de crescimento e passam de 54,3 mil (1995) para 85 mil em todos os 

segmentos produtivos. Como o número de trabalhadores se reduziu, é possível pensar 

que estas empresas que estão aderindo ao programa sejam de pequeno e médio porte. 

De fato, o número de beneficiários por empresa passou de 597 em 1997, para 83 no ano 

2000 (MAZZON, 2001). Além disso, a quantidade de trabalhadores com renda inferior a 5 

salários mínimos aumentou de 51% em 1995, para pouco mais de 60% do total em 2000, 

coerentemente do que ocorre entre empresas de médio e pequeno porte, que 

provavelmente pagam menores salários a seus empregados. Esta expansão da cobertura 

pode ser considerada um aspecto positivo, uma vez que o PAT tem como objetivo atingir 

prioritariamente trabalhadores de baixa renda. Todavia, apesar do crescimento neste 

segmento da população trabalhadora, a cobertura do PAT está muito aquém do desejado, 

pois, mais de 80% dos que percebem até 2 salários mínimos (SM)  não são beneficiários, 

enquanto que este mesmo programa cobre cerca de 45% dos que se encontram em uma 

faixa de renda acima de 7 SM (MAZZON, 2001).     

 

Embora os estudos citados anteriormente não tenham efetuado uma avaliação do PAT 

em toda a sua extensão, principalmente em relação ao seu impacto nutricional, as 

avaliações existentes contribuem para um maior entendimento desta política. Apesar das 

alterações no valor nutritivo das refeições terem sido introduzidas no final de 1999 

(BRASIL, 1999), ainda não se encontraram estudos que tenham avaliado o impacto 

nutricional deste programa após estas alterações.  

 
2.2 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Os primeiros métodos de avaliação foram desenvolvidos pelos economistas logo após a 

Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de avaliar os custos dos programas públicos, 
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garantindo desta forma que a alocação de recursos fosse a mais eficiente possível. A 

necessidade de aplicação destes métodos em programas sociais evidenciou a sua 

fragilidade e a avaliação passou a ter um caráter multidisciplinar com destaque para os 

aspectos metodológicos (CONTANDRIOPOULOS e outros, 1997).   

 

Durante a década de 70 o crescimento do papel do Estado no financiamento da saúde, a 

necessidade de informação e a complexidade deste sistema foram determinantes no 

desenvolvimento da avaliação, que passou a gozar de um enorme prestígio, culminando 

com a criação de organismos internacionais de avaliação. Apesar disso, não existe um 

consenso sobre o conceito de avaliação, pois este termo varia de acordo com as 

diferentes épocas históricas, países e perspectivas teóricas (AGUILAR e ANDER-EGG, 

1994). 

 

Especificamente em relação à avaliação de políticas públicas, Marcus Figueiredo e 

Argelina Figueiredo (1986) fazem uma distinção entre avaliação política e avaliação de 

política. Para esses autores, avaliação política é a análise dos critérios que 

fundamentam determinada política, ou seja, a avaliação deve se deter no exame da 

política “per se”; avaliação de política é a análise efetiva da apropriação dos benefícios 

pela população, tanto do seu produto como do seu impacto. 

 

Dessa forma, as pesquisas avaliativas podem ser subdivididas em avaliação de processo, 

que permite monitorar  a produção do efeito esperado, e avaliação de impacto, que diz 

respeito aos efeitos do programa sobre a população alvo e traz implícita uma relação de 

causalidade. Vale destacar, que este tipo de avaliação pode gerar diferentes resultados, 

esperados e não esperados, positivos e ou  negativos, o que pode resultar em sucesso ou 

fracasso do programa. De fato, em uma revisão de estudos de avaliação de políticas 

sociais no Brasil, apenas 6% dos programas tiveram resultados considerados positivos, 

enquanto 25% dos estudos foram avaliados negativamente. Do total, 69% tinham, tanto 

aspectos positivos como negativos (FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 1986). Programas de 

saúde devem portanto ser continuamente avaliados para que se conhecendo a sua 

eficácia e factibilidade, possam ser ajustados de modo a garantir  o impacto na população 

e o uso racional de recursos. 
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A carência de avaliação dos programas de nutrição foi reconhecida durante a Conferência 

Internacional sobre Nutrição realizada em Roma (FAO/OMS, 1992). Neste evento, 

enfatizou-se a melhora do planejamento, administração e avaliação dos programas e 

projetos em desenvolvimento  Apesar de sua importância e do montante de investimentos 

que requerem, programas de nutrição não vêm sendo avaliados. Por exemplo, um estudo 

sobre intervenções nutricionais realizado em vários países, constatou que apenas 23% 

tinham realizado avaliações de impacto nutricional (AUSTIN, 1978). Uma análise crítica 

dos programas de suplementação alimentar desenvolvidos ao redor do mundo revelou 

que, apenas uns poucos programas foram rigorosamente avaliados (SCHILLING, 1990). 

Em um estudo sobre 129 programas nacionais de distribuição de alimentos a grupos 

vulneráveis na América Latina e Caribe, promovido pelo Instituto de Nutrição e Tecnologia 

de Alimentos do Chile - INTA e Organização Panamericana de Saúde - OPS, identificou-

se que poucos programas apresentaram avaliação de processo ou de impacto no grupo 

alvo (OPS, 1990). 

 

Em uma revisão de estudos de avaliação dos programas de alimentação no Brasil 

(MUSGROVE, 1989), verificou-se que as análises se concentravam na relação entre 

montante gasto e número de clientes assistidos (cobertura), mas não se analisava o 

impacto sobre o estado nutricional ou de saúde dos beneficiários. Os programas 

nacionais de alimentação mais abrangentes focalizam crianças, envolvem 

aproximadamente 30 milhões de beneficiários e custo de meio milhão de dólares / ano, 

mas em muitos casos o seu impacto, avaliado pelo aumento da altura e peso das 

crianças, não tem sido significativo (SCHILLING, 1986). Um estudo realizado em São 

Paulo analisou o efeito da suplementação alimentar a pré-escolares durante seis meses e 

concluiu que ocorreu um processo de deterioração do estado nutricional de crianças e 

que a suplementação não foi suficiente para reverter este processo (TADDEI, 1988). 

 

Esta escassez de estudos de avaliação parece decorrer principalmente da falta de 

interesse dos governantes e das dificuldades metodológicas (RIOS, 1981). Em especial, 

existe a dificuldade de isolar as ações dos programas do contexto da vida cotidiana da 

família. Ademais, a alimentação é um hábito de vida extremamente variado e de difícil 

mensuração. Projetos de investigação avaliativa pecam pela falta de grupos de referência, 

uso de informações pouco confiáveis, falta de análise estatística adequada e da 

incorporação de informações sobre a situação econômica, social e de saúde dos 



 

 
Iracema Santos Veloso                                                              Tese de Doutorado 

101

beneficiários (MUSGROVE, 1989). Um outro problema é que a avaliação depende da 

qualidade da elaboração dos projetos. Exemplo disso são objetivos que nem sempre são 

claramente definidos, não apontam indicadores específicos, ou utilizam instrumentos 

padronizados e critérios de avaliação. 
 
 
 
2.3  A Alimentação e suas principais transformações no século XX: uma breve 
revisão 
 

Nas sociedades contemporâneas as mudanças nos padrões de alimentação podem ser 

observadas a partir da redução dos carboidratos complexos e fibras e do aumento da 

gordura saturada, açúcar e alimentos refinados (POPKIN, 1994).  Com essas mudanças 

observam-se também alterações corporais como, por exemplo, a redução dos índices de 

baixo peso e o aumento dos casos de  sobrepeso (MONTEIRO e outros, 1995).Tais 

condições estão relacionadas a contextos sócio-econômicos e culturais, que em linhas 

gerais, apresentam processos que envolvem crescimento e concentração de renda em 

meio à acelerada urbanização (DREWNOWSKI e POPKIN, 1997).  

 

De fato, em diversos contextos históricos e sociais observa-se uma transição alimentar e 

nutricional, ou seja, uma condição que se dá de modo simultâneo e ou posterior a outros 

processos sociais, e que vêm ocorrendo lentamente nas sociedades: a transição 

demográfica – mudanças nas taxas de fertilidade e mortalidade – e a epidemiológica – 

mudanças no padrão de saúde doença, com redução das doenças infecciosas associadas 

à desnutrição e ao aumento das doenças crônico-degenerativas associadas à um estilo 

de vida urbano-industrial. Com isso, nota-se uma inter-relação desses fenômenos sociais 

e biológicos que   move de modo progressivo a vida das populações (POPKIN, 1994).   

 

Sobre esses aspectos, Barry Popkin (1994) mostra que desde muito, ao lado dessas 

mudanças surgem enfermidades. Para o autor, sobre a qualidade dos alimentos, refere 

sobre a lentidão dos processos históricos das populações até o século XIX, tendo o 

século XX registrado a aceleração em direção às mudanças alimentares1. Estas 

                                            
1 Barry Popkin desenvolveu um modelo de cinco padrões para ilustrar as mudanças alimentares ao longo 
dos séculos: “Collection of food, Famine, Recending Famine, Degenerative Disease e Behavioral Change”. 
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alterações vêm se passando em todas as partes do mundo, relacionadas, como já citado, 

ao aumento da ingestão de gorduras e açúcares, alimentos de origem animal e os 

processados (POPKIN e outros 2001). Entretanto, o açúcar refinado talvez tenha sido o 

mais importante fenômeno alimentar da história moderna, tanto pela sua importância 

econômica, como pela suas conseqüências sociais e culturais2 (CARNEIRO, 2003). A 

incorporação desses novos alimentos significou alterações dietéticas no preparo e sabor 

resultando em novas preparações que proporcionaram uma maior diversidade no 

cotidiano alimentar dos indivíduos, diferentemente daquelas dietas ricas em carboidratos 

complexos que embora sejam saudáveis, proporcionam uma variedade limitada de 

opções tornando a alimentação monótona (DREWNOWSKI e POPKIN, 1997).    

A maior diversidade da alimentação se tornou possível para ricos e pobres na medida em 

que os ricos puderam incorporar, ao seu consumo diário, carnes, leite, ovos e queijos, e 

os pobres, com a disponibilidade de gorduras vegetais mais baratas, a partir da segunda 

metade do século XX, incorporaram ao seu cardápio diário novos alimentos com preços 

mais accessíveis, à base de gorduras vegetais e açúcares simples a exemplo de produtos 

de pastelaria e refrigerantes. O incremento na produção de gorduras vegetais foi 

responsável em grande parte pelas mudanças alimentares nos países em 

desenvolvimento, ou seja, pela adição de uma maior proporção de gorduras nas dietas 

(DREWNOWSKI e POPKIN, 1997). De uma forma geral, o aumento de novos produtos 

alimentares é um fenômeno global, a exemplo: dos 16143 novos produtos introduzidos 

em supermercados do Reino Unido durante o ano de 1991, acima de 77% eram novos 

tipos de alimentos (CHOPRA, GALBRAITH e DARNTON-HILL, 2002). 

 

Dados da disponibilidade de alimentos para consumo, produzidos anualmente pela FAO 

para quase todos os países do mundo, mostram que a disponibilidade calórica per capita 

mundial aumentou aproximadamente 450 Kcal per capita/dia, entre os anos de 1960 e 

1990, alcançando um valor de 2 803 Kcal (WHO, 2003). Paralelamente, ocorreram 

alterações quantitativas e qualitativas na composição dos macronutrientes em que há 

uma tendência de crescimento das proteínas, porém com distribuição desigual entre os 

                                                                                                                                                 
Para uma melhor compreensão desses diversos padrões da transição nutricional ver Popkin (1994). The 
Nutrition Transition in Low-Income Countries: An Emerging Crisis. Nutrition Reviews, Vol. 52, Nº 9. 
2 O açúcar tornou-se o principal produto de importação pela Inglaterra na Segunda metade do século XVII e 
representou uma conexão entre as transformações na alimentação e a economia capitalista 
contemporânea. A escravização de milhares de africanos para trabalhar nos canaviais e nos engenhos de 
açúcar do Novo Mundo foi uma das principais conseqüências sociais do comércio açucareiro aliadas à forte 
influência gastronômica do açúcar que passou a ser uma necessidade básica de quase toda a população. 
Ver Henrique Carneiro. Comida e Sociedade: uma história da alimentação. 1ª ed. Rio de Janeiro, 2003. 
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países. Houve um ligeiro aumento das proteínas de origem vegetal nos países em 

desenvolvimento, e um valor três vezes maior de proteínas de origem animal nos 

industrializados. Em conseqüência, observou-se também um aumento na ingestão de 

gorduras de 20 g per capita/dia. Assim, nesses países, cerca de 10% das calorias estão 

sendo fornecidas por ácidos graxos saturados. A energia proveniente dos cereais, embora 

tenha se mantido estável na maioria dos países, apresenta redução naqueles em 

desenvolvimento, onde populações mais pobres têm pouco acesso a alimentos como trigo 

e arroz (WHO, 2003). Em relação aos dados da disponibilidade de frutas e vegetais para 

o consumo mundial, em 1998, apenas seis regiões do mundo tinham suficiência para o 

valor recomendado de 400 g per capita/dia (WHO, 2003).  

 

No Brasil, a realização de Pesquisas de Orçamentos Familiares - POF (1962, 1988, 

1996), com o objetivo de quantificar a despesa familiar com a compra de alimentos, 

permitiu caracterizar a evolução do padrão alimentar da população urbana brasileira3. 

Entre os dois últimos inquéritos realizados (1988 – 1996), os resultados da POF apontam 

para uma redução no consumo calórico per capita de aproximadamente 208 Kcal4. Como 

a POF quantifica os gastos com alimentos no domicílio, é possível que esta redução seja 

justificada pela crescente tendência de se realizar refeições fora do domicílio; nesse 

sentido, o inquérito registrou um gasto maior com alimentação fora de casa no Centro-Sul 

do Brasil (24,4 para 26,1%), o mesmo não ocorrendo no Norte-Nordeste (25,6 para 

21,7%) conforme análise realizada por Carlos Monteiro, Lenise Mondini e Renata Costa 

(2000). Neste aspecto, ao nível do domicílio, o Brasil não acompanhou a tendência 

mundial de aumento da disponibilidade calórica na alimentação.  

 

Ao analisar grupos de alimentos no consumo calórico total, entre as décadas de 60 e 90, 

observou-se um aumento aproximado de 45% no consumo de carnes e embutidos (9,1 

para 13,2%), de 60% para leite e derivados (5,1 para 8,2%), e uma estabilidade no 

consumo de ovos (1,0%), gerando, conseqüentemente, valores elevados para o colesterol 

                                            
3 Neste inquérito domiciliar, os alimentos foram agrupados em 15 subgrupos: cereais e derivados; 
leguminosas e derivados; verduras e legumes; raízes, tubérculos e derivados; carnes e embutidos; leite e 
derivados; açúcar e refrigerantes; óleos e gorduras vegetais; frutas e sucos naturais; oleaginosas; ovos; 
banha, toucinho e manteiga; bebidas alcoólicas; condimentos; outros alimentos e preparações. As regiões, 
em dois; Norte e Nordeste, para representar as regiões menos desenvolvidas e Centro-Sul (Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul), as mais desenvolvidas do país. No primeiro grupo encontram-se Belém, Fortaleza, Recife e 
Salvador; no segundo estão Belo horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília e 
Goiânia. 
4 Ente as regiões, o consumo calórico no Norte-Nordeste permaneceu estável (1704,4 e 1706,1 Kcal) e o 
Centro-Sul obteve uma acentuada redução (1965,1 e 1712,4 Kcal). 
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dietético em todo o Brasil, especialmente no Norte-Nordeste (114,5 e 118,9). Estes 

valores estão acima dos limites estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde 

(300mg/dia ou 100mg/1.000 Kcal) (MONDINI e MONTEIRO, 1994; MONTEIRO, MONDINI 

e COSTA, 2000). O aumento do consumo de produtos de origem animal, a exemplo de 

carnes e laticínios nos países em desenvolvimento, pode estar relacionado a maior 

produção proporcionada pelas novas tecnologias, gerando, a exemplo, o declínio do 

preço da carne e o aumento do consumo per capita desse produto em aproximadamente 

150%, e dos laticínios em 60% (WHO, 2003).    

 

Também vale lembrar que no Brasil, o aumento do consumo de proteínas de origem 

animal, passou de cerca de 48% em 1962 para 63% em 1996; as calorias da dieta 

provenientes dos lipídios aumentaram em todo o País (26,0 para 27,5%), porém de forma 

diferenciada: redução nas gorduras de origem animal (60,7 para 44,4%) e aumento para 

as de origem vegetal (39,3 para 55,6%), este certamente causado pela maior 

disponibilidade e conseqüente redução nos preços. Embora as gorduras animais tenham 

tido um declínio neste período, houve aumento no consumo dos ácidos graxos saturados 

(7,3 e 8,9%), pelas carnes e laticínios (MONDINI e MONTEIRO, 1994; MONTEIRO, 

MONDINI e COSTA, 2000). 

 

De fato, o Brasil segue a tendência mundial no consumo de carboidratos com uma 

redução na disponibilidade global: de 62,1% em 1962 para 57,8% em 1996; há um 

declínio na participação do grupo dos cereais e derivados, das leguminosas, raízes e 

tubérculos, verduras e legumes, frutas e sucos naturais (MONDINI e MONTEIRO, 1994; 

MONTEIRO, MONDINI e COSTA, 2000). Sobre isso, um estudo realizado com mulheres 

da área urbana da cidade de São Paulo, com o objetivo de avaliar a  

qualidade da alimentação, mostrou que 68,1% tinham baixo consumo no grupo de 

verduras e legumes, 57,6% no grupo das frutas, 54,2% no grupo dos feijões, 32,9% no 

grupo dos cereais, pães e raízes e 60,75% no grupo do leite e produtos lácteos (GOMES, 

2003). Ainda de acordo com os dados da POF é crescente a participação do açúcar 

refinado e de refrigerantes em todo o país e a conseqüente redução dos carboidratos 

complexos, notadamente no período entre 1996 e 1998. Vale destacar a redução no 

consumo de banha, toucinho e manteiga de 7,2% para menos de 1% e o aumento no 

consumo da margarina e gorduras vegetais de 8,15% para 12,4% (MONDINI e 

MONTEIRO, 1994; MONTEIRO, MONDINI e COSTA, 2000). 
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Pelos dados apresentados percebe-se que o Brasil se encontra em um estágio avançado 

da transição nutricional, com uma estrutura de dieta que se aproxima do padrão 

“ocidental” e atinge homens, mulheres e crianças, indistintamente (MONTEIRO e outros, 

1995). Esta ocidentalização da dieta, a globalização dos hábitos alimentares, a 

importação de alimentos, os fast foods, o marketing das grandes empresas 

transnacionais, além das transformações na produção e no processamento dos alimentos 

ocorridos nas últimas três décadas, têm contribuído para mudanças diversas na estrutura 

da alimentação (CARNEIRO, 2003). Na Europa e na América do Norte, mais da metade 

das calorias ingeridas são provenientes de gorduras e açúcares; além disso, o consumo 

de grãos integrais tem sido substituído por grãos refinados. Nos Estados Unidos, por 

exemplo, 98% da farinha de trigo consumida é refinada (CHOPRA, GALBRAITH e 

DARNTON-HILL, 2002). Para estes autores, as dietas tradicionais estão sendo 

abandonadas para serem substituídas por este novo padrão.    

 

A contribuição de uma dieta saudável para a saúde e qualidade de vida das populações já 

está estabelecida na literatura. Assim, a alimentação é reconhecida por ocupar um papel 

de destaque na prevenção de doenças e manutenção da saúde, com evidências 

convincentes para inúmeras enfermidades. Sobre isso, situam-se os alimentos que se 

apresentam como protetores para DCV: estes incluem o consumo de frutas e vegetais, 

cuja eficácia foi descoberta mais recentemente (NESS e POWLES, 1997), peixe e óleo de 

peixe, alimentos ricos em ácido linoléico (abundante no grão de soja e no óleo de 

girassol), e em potássio, que pode ser garantido com uma adequada ingestão de frutas e 

vegetais. Outros, como cereais integrais, fibra dietética (TRUSWELL, 2002) e castanha do 

Pará (não salgada) (KRIS-ETHERTON e outros, 2001) são provavelmente protetores para 

DCV, embora os estudos ainda não sejam conclusivos.  

 

As modificações nos hábitos alimentares e na estrutura da dieta citadas anteriormente, se 

acentuaram a partir da segunda metade do século XX, que aliadas à crescente redução 

da atividade física podem tornar a alimentação um fator de risco importante para doenças 

crônicas. Segundo a WHO (2003a), estas doenças incluem as cardiovasculares, DCV, 

diabetes melito não insulino dependente, DMNID, câncer, osteoporose, doenças bucais e 

obesidade, esta uma doença crônica que tem o seu risco aumentado quando associada a 

outras enfermidades crônicas não transmissíveis. Na América do Norte e Europa 
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Ocidental, meio milhão de pessoas morrem por ano de doenças relacionadas ao 

sobrepeso e obesidade.  

 

Essa ampla explanação sobre riscos da alimentação no mundo contemporâneo aponta 

para a necessidade de desenvolvimento de políticas e programas nutricionais de forma a 

direcionar a população para uma alimentação mais saudável. Sabe-se que os países mais 

ricos têm investido somas significativas em programas sociais, objetivando modificar o 

padrão dietético e os hábitos alimentares de suas populações (DREWNOWSKI e 

POPKIN, 1997). Ademais, há um avanço considerável na biotecnologia de alimentos com 

o aparecimento de micro-nutrientes sintéticos e substitutos de produtos alimentares bem 

como equipamentos que melhoram o processo de cocção desses alimentos tornando-os 

mais palatáveis. Um outro aspecto a considerar é o aumento da expectativa de vida, e 

com isso uma maior população de idosos, fazendo-se necessário portanto, o investimento 

em programas de promoção à saúde, de forma a transformar essas populações em 

comunidades saudáveis. Finalmente, a alimentação é apenas um dos muitos aspectos 

comportamentais que afetam a saúde. Particularmente, a atividade física está relacionada 

aos mesmos aspectos de saúde que a alimentação e os dois fazem parte das 

características do estilo de vida que podem, portanto, ser modificados.  

 
2.4 Atividade física 
 

Atividade física pode ser definida como qualquer movimento corporal produzido pelo 

sistema músculo esquelético que resulte em um substancial aumento no gasto energético 

de repouso (CDC,1996). Em geral, essa atividade compreende a atividade física do 

trabalho ocupacional, das atividades domésticas e aquelas realizadas no tempo livre. A 

duração, a freqüência e a intensidade destas atividades variam entre os indivíduos e 

exercem um importante papel na manutenção do peso corporal. Além disso, o padrão de 

atividade física afeta o gasto calórico, o metabolismo das gorduras e a ingestão de 

alimentos (WILLIAMS, 2002).    

 

Diferentemente, a inatividade física é “um estado em que o movimento do corpo é mínimo 

e o gasto de energia se aproxima da taxa metabólica de repouso”. Ressalta-se que a 

inatividade física não é simplesmente uma ausência de atividade, mas, também os 
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comportamentos sedentários, como, assistir televisão, ler, conversar ao telefone, dirigir 

carro, meditar, comer e trabalhar no computador, por exemplo (CDC,1996).  

 

O aumento do comportamento sedentário da população decorre principalmente do 

processo de modernização e industrialização das sociedades, que ampliou a 

disponibilidade de serviços bem como de instrumentos que diminuem o esforço físico na 

realização de atividades domésticas e nas opções de lazer tornando-as atividades mais 

sedentárias. Em relação ao processo de trabalho industrial, se a cooperação simples e a 

manufatura demandavam do trabalhador um gasto de energia bastante elevado – 

considerando que era a sua própria energia o mecanismo impulsor do trabalho –, a 

mecanização e a automação reduziram este gasto energético, com pouca exigência de 

esforço físico para a realização de tarefas agora, centrada no controle e monitorização do 

processo produtivo que exige uma maior mobilização mental5 (COHN e MARSIGLIA, 

1993).     

 

Sobre isso, Laporte, Montoye e Caspersen (1985) consideram que mesmo tendo havido 

uma redução no gasto calórico laboral, no setor industrial e também com a ampliação do 

setor de serviços, medidas são necessárias porque existe uma variabilidade na atividade 

física de diferentes indivíduos mesmo com ocupações iguais. Além disso, essa redução 

determinou a necessidade de se mensurar a atividade fora do trabalho, porque os 

indivíduos mais ativos, tendem a compensar a atividade leve, gastando mais energia no  

tempo livre (LAPORTE, MONTOYE e CASPERSEN, 1985). 

 

A generalização do gasto energético por ocupação pode não ser suficientemente válida e 

confiável para estudos epidemiológicos. Entretanto, a mensuração do nível de atividade 

física em grandes grupos populacionais requer instrumentos de fácil aplicação, boa 

precisão, baixo custo e que não interfiram no comportamento habitual do indivíduo 

(LAPORTE, MONTOYE e CASPERSEN, 1985; PARDINI e outros, 2001). De uma forma 

geral, os instrumentos podem: a) utilizar indicadores fisiológicos (consumo de oxigênio, 

freqüência cardíaca) ou sensores de movimento; b) utilizar informações dos indivíduos 

através de questionários, entrevistas e ou registros diários (PARDINI e outros, 2001). Vale 

                                            
5 Sobre a passagem da cooperação/manufatura para a grande indústria ver Harry Braverman. Trabalho e 
Capital Monopolista: a degradação do trabalho no século XX. 3a ed. Rio de Janeiro: 1987, Guanabara 
Koogan. Sobre os processos de produção da automação, processo de fluxo contínuo e processo 
descontínuo ou semi-automatizado ver Ruy de Quadros Carvalho. Tecnologia e Trabalho Industrial. 1987, 
ed. LPM. 
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destacar que o questionário de atividade física é um instrumento confiável, de baixo custo 

e pode prover dados sobre a duração da atividade, freqüência e intensidade nas 24 h, o 

que permite classificar o tipo de atividade (muito leve, leve, moderada ou intensa) 

utilizando o fator médio de atividade  - FAM  e fazer uma estimativa do gasto calórico total 

(PARDINI e outros, 2001). 

 

Estudos têm mostrado que a prática regular de atividade física é protetora contra o ganho 

de peso indesejável, enquanto que ocupações e atividades de lazer sedentárias 

promovem o ganho de peso (PRENTICE e JEBB, 1995; WILLIAMSON, 1996). De fato, 

Rissanen e outros (1991) mostraram que indivíduos sedentários no tempo livre podem 

ganhar aproximadamente 5 Kg em um período de cinco anos. Um estudo conduzido com 

mulheres sedentárias com sobrepeso submetidas a uma combinação de dieta e exercício 

durante um ano obteve redução significativa de peso, embora a duração e a intensidade 

do exercício não tivessem interferido nos resultados (JAKICIC e outros, 2003).  

 

O Relatório sobre atividade física e saúde, publicado pelo Centro de Controle de Doenças 

dos Estados Unidos (1996), enfatizou que benefícios gerais à saúde resultantes da 

atividade física estão relacionados à duração e não à intensidade do exercício. Esta 

recomendação respaldada por experts da ciência do exercício, encoraja um maior número 

de pessoas a incorporar diariamente em sua vida uma atividade moderada (30 minutos de 

caminhada ou 15 de corrida ou ainda 45 de uma atividade recreativa) de sua preferência 

e circunstância; segundo os relatores, muitas pessoas deixam de praticar uma atividade 

por não desejarem realizar exercícios de alta intensidade, tornando-se portanto, inativos 

fisicamente. Vale ressaltar que atividades mais intensas e de mais longa duração 

proporcionam uma melhor aptidão cardiorespiratória enquanto que níveis de atividade 

moderada trazem inúmeros benefícios à saúde. Droyvold e outros (2004) analisaram a 

associação entre atividade física no tempo livre (AFTL) e mudanças no IMC entre homens 

com peso normal, e concluíram que houve uma moderada redução no IMC, embora 

exercícios de alta intensidade não tenham sido suficientes na prevenção do ganho de 

peso durante o período de onze anos.  

 

Os benefícios à saúde provindos da atividade física incluem o sistema músculo-

esquelético, cardiovascular, respiratório e endócrino. A regularidade do exercício e a 

aptidão cardiorespiratória  reduzem o risco de mortalidade por DCV em geral e doença 
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coronariana em particular (CDC, 1996). Com o objetivo de avaliar a associação entre 

atividade física ocupacional, doméstica e no tempo livre e fatores de risco para DCV, 

Frausson e outros (2003) estudaram homens e mulheres trabalhadoras de duas regiões 

da Suécia e verificaram que o total de atividade física estava inversamente associado com 

fatores de risco cardiovascular tanto nos homens como nas mulheres. Contudo, a relação 

com isquemia cerebral, ainda não está estabelecida. Evenson e outros (1999) 

encontraram uma fraca associação entre atividade física e risco de derrame entre adultos 

de meia idade. 

  

Apesar dessas evidências, grande parte da população não pratica uma atividade física 

regularmente. Em recente pesquisa na população americana 26% das pessoas foram 

classificadas como inativas e 45,4% referiram alguma atividade diferentemente do que 

ocorreu no ano 2000 em que apenas 26,2% se engajaram em atividades consistentes 

com a recomendação (CDC, 2003). No Brasil, não existem informações para a população, 

todavia, em uma pesquisa realizada na Cidade do Rio de Janeiro encontrou-se que cerca 

de 50% dos adolescentes, adultos e idosos estudados não realizavam nenhuma atividade 

física (SICHIERI, 1998). Dados recentes do “Programa Agita São Paulo”, analisados por 

Sandra Matsudo e outros (2002), indicam que 46,5% da população estudada são 

sedentários ou irregularmente ativos. Somente na região metropolitana de São Paulo, 

81,2% dos homens não eram suficientemente ativos contra 63,2% das mulheres 

(MATSUDO, V. e outros, 2002). Ademais, os custos diretos de prestação de assistência 

médica relacionados à inatividade física nos Estados Unidos foram estimados em 24,3 

bilhões de dólares, o que equivale a 2,4% do total de custos  em 1995 (COLDITZ e 

MARIANI, 2000).   

 

2.5 Obesidade: um problema de Saúde Pública? 
 
Clinicamente, a obesidade é uma enfermidade crônica, multifatorial e se caracteriza pelo 

acúmulo excessivo de gordura em uma determinada magnitude que expressa problemas 

de saúde. Entretanto, é essencialmente na distribuição desta gordura que se estabelece o 

risco da obesidade. Por exemplo, a concentração de gordura na região abdominal, 

também chamada de obesidade andróide, é mais comum entre os homens. Caracteriza-

se pela rápida mobilização de ácidos graxos livres e se relaciona com alto risco 

cardiovascular, hipertensão e diabetes melito não insulino-dependente. Já a obesidade 
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chamada ginóide, mais comum entre as mulheres, se caracteriza pela concentração de 

gordura no quadril, presumivelmente como reserva de energia para a gravidez e lactação, 

e se relaciona com maior risco de artrose e varizes. Este tipo de obesidade não prejudica 

o metabolismo da glicose, cujas complicações são facilmente encontradas em mulheres 

com peso semelhante, mas que possuem uma distribuição de gordura do tipo andróide. 

Portanto, o excesso de gordura abdominal é um fator de risco maior que o excesso de 

gordura “per se” (MAHAN e  ESCOTT-STUMP, 2001). 

 

A obesidade está se propagando no mundo inteiro, tanto em países ricos como em países 

menos desenvolvidos, e já atinge os estratos mais pobres da população. A Organização 

Mundial de Saúde (WHO, 2002) estima que da população mundial um bilhão de adultos 

esteja com sobrepeso e perto de 300 milhões com obesidade.  

 

O reconhecimento da obesidade como enfermidade crônica ocorreu em 1997, quando a 

WHO convocou um comitê de experts, que se reuniu em Genebra para discutir a 

extensão do problema e traçar estratégias de ação. No relatório elaborado pela comissão 

(Obesity – Preventing and Managing the Global Epidemic – Report of a WHO Consultation 

on Obesity, June 1997), a obesidade foi reconhecida como doença e a sua extensão 

entre adultos, crianças e adolescentes prenunciava uma sobrecarga nos sistemas de 

saúde com conseqüências para os países e para as populações. Com este 

reconhecimento  os custos do tratamento da obesidade deveriam ser assumidos  pela 

rede pública de saúde (OPAS, 2000).  

 

Como uma doença multifatorial, a obesidade é resultante de fatores endógenos, como o 

patrimônio genético, o sexo, a idade, a raça, e fatores exógenos, como o micro ambiente 

familiar e o macro ambiente social, cultural, nutricional e econômico, ou seja, é o resultado 

da interação genético-ambiental (Pan Am J P H, 2001). Amplia-se o  interesse pelos 

fatores genéticos à medida que se observa vários tipos de obesidade que podem estar 

relacionados à hereditariedade. Estudos vêm demonstrando que cerca de 25% das 

causas da obesidade podem ser atribuídas a fatores genéticos, 30% à transmissão 

cultural, e 45% a fatores ambientais não transmissíveis embora não exista ainda 

evidência convincente. A maioria dos fatores hormonais e neurais, como os sinais que 

determinam a saciedade e a atividade da alimentação, o aumento no número das células 

de gordura (hiperplasia) e no tamanho destas células (hipertrofia) e a distribuição da 
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gordura (andróide e ginóide), também são determinados geneticamente (MAHAN e  

ESCOTT-STUMP, 2001). 

 

Independentemente de suas causas, é notável o aumento da morbidade pela obesidade 

nos países desenvolvidos, nas últimas três décadas do século passado. Segundo dados 

do National and Nutrition Examination Survey (NHANES, 1999-2000), 64,5% dos adultos 

americanos estão com sobrepeso (67,2% dos homens e 61,9% das mulheres) e próximo 

a um terço (30,5%) são obesos (FLEGAL e outros, 2002). O aumento da obesidade foi 

mais acentuado entre 1976 e 1994: de 14,5% para 19,9%, representando um aumento de 

62% entre os homens enquanto entre as mulheres a obesidade passou de 16,5% para 

24,9%, o que corresponde a um aumento de 51% (FLEGAL e outros, 1998). Em quatro 

décadas (1960 – 2000), a obesidade nos Estados Unidos mais que duplicou, passando de 

13,3 para 30,5%. Além disso, houve uma tendência de aumento da obesidade III, valores 

de IMC maiores que 40,00 Kg/m2 que passou de 2,9 para 4,7% no período entre 1999 a 

2000 (FLEGAL e outros, 1998; FLEGAL e outros, 2002). Níveis de obesidade têm 

aumentado também no Canadá, com um aumento de 120% entre os homens nas 

décadas de 70 e 90 enquanto que na Inglaterra, a obesidade duplicou de 8 para 16% em 

um intervalo de dez anos (1980 e 1990) e continua a aumentar (CHOPRA, GALBRAITH e 

DARNTON-HILL, 2002).  

 

A obesidade também está aumentando em países pobres e nos grupos mais pobres de 

países ricos, não podendo mais ser chamada “doença de países civilizados”. Em algumas 

regiões do Mediterrâneo e Norte da África, a prevalência de obesidade entre mulheres já 

excede a dos Estados Unidos (CHOPRA, GALBRAITH e DARNTON-HILL, 2002). Na 

América Latina e Caribe, com exceção do Haiti, mais de 23% das mulheres, entre 15 e 49 

anos de idade apresentam sobrepeso, e mais de um terço, obesidade, embora os valores 

mais  elevados encontrem-se na Jamaica: 33,2% de sobrepeso e 29,3% de obesidade. 

Neste sentido, observa-se que populações hispânicas residentes fora de seus países 

tiveram um aumento de 80% na obesidade entre 1991 e 1998 (de 11,6 para 20,8%), muito 

maior que em outros grupos étnicos (PEÑA e BACALLAO, 2001). Nos países do Pacífico, 

o sobrepeso e a obesidade juntos possuem percentuais acima de 50%, em pelo menos 

10 países, e alcançam 75% em Nauru, Samoa, América Samoa, Tonga e Polinésia 

Francesa. As mais altas prevalências, tanto em homens como em mulheres, encontram-
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se na América Samoa (83,6% e 87,6% respectivamente), e entre as mulheres habitantes 

de Tonga, os valores alcançam 84,1% (COYNE, 2000 apud WHO, 2003b).  

 

No Brasil, dados de três inquéritos nacionais (1974/75, 1989, 1997) analisados por 

MONTEIRO e CONDE (1999) mostram prevalências crescentes de obesidade para 

homens e mulheres em todas as faixas etárias. Entre os dois primeiros inquéritos, houve 

um aumento na prevalência para os homens (90%) e para as mulheres (70%) tanto na 

região mais pobre, Nordeste, como na mais rica, Sudeste. Em um intervalo de 8 anos 

(1989/1997), a obesidade aumentou na população adulta da região Nordeste, sendo mais 

acentuado entre as mulheres de mais alta renda (9,9 para 14,6%), diferentemente do que 

aconteceu no Sudeste: apenas entre as mulheres mais pobres houve aumento da 

obesidade (11,6 para 15,0%). Entre as mulheres de maior renda, houve um declínio no 

percentual da obesidade (13,2 para 8,2%), que se mostrou estatisticamente significante 

na análise de regressão logística. Esses dados confirmam a tendência mundial de 

elevação da obesidade entre os estratos mais pobres da população.  

 

Um estudo sobre o efeito da renda e da educação no desenvolvimento de obesidade na 

população adulta brasileira  (MONTEIRO, CONDE e POPKIN, 2001) mostrou que, a 

renda familiar está fortemente associada à obesidade entre os homens nas duas regiões 

estudadas, Nordeste e Sudeste do Brasil, enquanto que os níveis de educação não 

afetaram o desenvolvimento da obesidade. Entre as mulheres nordestinas, a obesidade 

estava positivamente associada à renda com um risco 2,5 vezes maior para àquelas de 

maior renda e inversamente associada com a educação. Diferentemente, no Sudeste, se 

observou uma associação forte inversamente proporcional entre a obesidade, a renda e a 

educação, com um claro efeito dose-resposta apenas para a educação. 

 

Apesar desses níveis elevados de obesidade, coexistem nas famílias brasileiras tanto o 

baixo peso como o sobrepeso. Uma análise mais detalhada dos dados da PNSN (1989) 

aponta uma prevalência de 11% de famílias convivendo com este problema e que 45% 

das que tinham um membro familiar com baixo peso, tinha   

também um com sobrepeso. Ademais, a proporção de famílias com o típico par – criança 

com baixo peso e adulto com sobrepeso – alcança 59% no Brasil, 62% na Rússia e 39% 

na China (DOAK e outros, 2000). Não obstante, estudos mostram a tendência de 

substituição do baixo peso pela obesidade entre a população adulta do Brasil 
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(MONTEIRO, CONDE e POPKIN, 2002). Exemplo da coexistência deste problema pode 

ser observado em distintos países: cerca de um milhão de pessoas, em países de renda 

média e alta, estão com sobrepeso enquanto  que 170 milhões de crianças, em países de 

baixa renda, estão com baixo peso (WHO, 2002). 

 

Diversos métodos são utilizados para avaliar o sobrepeso e a obesidade, entretanto, o 

índice de massa corporal, IMC, razão entre o peso em quilogramas e o quadrado da 

estatura em metros, tem sido o indicador mais utilizado em estudos populacionais 

(PRICE, NESS e SORENSEN, 1991; KUSKOWSKA-WOLK e BERGSTRAN, 1993; 

IZQUIERDO e VIOQUE, 1996; ANJOS, 1992). Isto em razão da sua capacidade de 

detectar tanto deficiência energética como sobrepeso e obesidade, além de ser de fácil 

obtenção. O grupo de consultores para obesidade, da World Health Organization (WHO, 

2000) considera que valores de IMC abaixo de 18,5 Kg/m2  conformam diagnóstico de 

deficiência energética e que valores acima de 29,9  Kg/m2, o diagnóstico de obesidade. 

Para a definição de sobrepeso, os valores situam-se acima de 24,9 Kg/m2  e consideram 

que os adultos podem alcançar uma ótima saúde com valores entre 21 a 23 Kg/m2. 

Entretanto, um aumento progressivo nestes índices é um forte indicador de risco de 

doenças. Estima-se que ao redor do mundo aproximadamente 58% da ocorrência de 

DMNID, 21% das doenças isquêmicas do coração e entre 8 e 42% de certos tipos de 

câncer são atribuídos a um IMC acima de 21 Kg/m2.  

 

As conseqüências para a saúde do sobrepeso e obesidade são muitas e variadas. Ambas 

aumentam o risco de hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes tipo 2, doença 

cardiovascular, derrame cerebral, doença da vesícula biliar, osteoartrite, osteoporose,  

apnéia do sono e problemas respiratórios, além de câncer de endométrio, mama, 

próstata, colon, esôfago e rim (PAN AM JPH, 2001). Além destas, a obesidade causa 

transtornos psicológicos, tais como depressão, alimentares, a exemplo de bulimia e 

anorexia, distorção da imagem corporal e baixa auto-estima. Todavia, o risco à saúde se 

agrava a depender das doenças associadas à obesidade. Por exemplo, as doenças 

coronarianas e outras doenças ateroescleróticas, o diabetes tipo 2 e a apnéia do sono 

denotam um alto risco absoluto e podem levar à morte. Uma outra condição importante de 

alto risco é a presença de três ou mais fatores associados à obesidade, como altos níveis 

de LDL colesterol, baixos níveis de HDL colesterol, hipertensão arterial, consumo de 
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tabaco, história familiar de doença cardiovascular e idade igual ou acima de 45 anos para 

os homens e de 55 para as mulheres (PAN AM JPH, 2001). 

 

A obesidade constitui o principal fator de risco para DMNID, sendo estimado que 80 a 

90% dos indivíduos acometidos por esta enfermidade são obesos (SARTORELLI e 

FRANCO, 2003). Nos Estados Unidos, 67% dos portadores de DMNID têm IMC maior ou 

igual a 27 Kg/m2 e 46% são obesos (NIDDK/NIH, 2003).  Estimativas para o primeiro 

quarto do século XXI apontam uma população de cerca de 300 milhões de diabéticos ao 

redor do mundo, indicando que esta enfermidade ainda não estará controlada, uma vez 

que, em 1995, os diabéticos eram em torno de 135 milhões (TULLAO, 2002). Além disso, 

estima-se que este aumento será duas e meia vezes maior nos países em 

desenvolvimento, de 84 milhões para 228 milhões de indivíduos com diabetes em 2025 

(WHO, 2003).  Somente na América Latina, havia no ano 2000, 35 milhões de indivíduos 

com DMNID. A maior prevalência foi encontrada na Jamaica (15,6%) país que também 

apresentou o maior percentual de obesidade da América Latina (29,3%), conforme citado 

anteriormente. Especificamente no Brasil, a população urbana entre 30 e 69 anos de 

idade apresentou uma prevalência de 7,6% (SARTORELLI e FRANCO, 2003). Há 

evidências de aumento nas internações hospitalares tendo o diabetes como causa básica. 

Um estudo conduzido por Franco e Rocha (2002) na região de Ribeirão Preto, em São 

Paulo, mostrou um aumento de 33,6% nas internações por diabetes entre os anos de 

1988 e 1997, muito superior às hospitalizações por todas as causas (14,3%).   

 

O sobrepeso e a obesidade abdominal, dentre outros agravos (riscos comportamentais 

como alimentos pouco saudáveis, sedentarismo, aumento do consumo de fumo e a 

exposição a fatores biológicos como hipertensão, dislipidemia e diabetes), aumentam o 

risco de DCV, que contribuem com quase um terço (15,3 milhões) do total das 56,5 

milhões de mortes do mundo (WHO, 2002). Contudo, estudos prospectivos sugerem que 

a obesidade isoladamente pode ser um fator de risco para DCV. Em um desses estudos, 

“The Framingham Heart Study”, o peso corporal foi considerado o terceiro mais 

importante preditor de DCV entre homens, logo após a idade e a dislipidemia (HUBERT e 

outros, 1983). Em mulheres, um outro estudo encontrou uma correlação positiva entre 

IMC e o risco de desenvolver DCV (MANSON e outros, 1990). Em ambos os sexos, o 

risco associado à obesidade é maior nos grupos mais jovens e naqueles com gordura 

abdominal (HAN e outros, 1995). Em relação aos fatores de risco, 41,9% dos homens 
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obesos americanos são hipertensos e 22% apresentam hipercolesterolemia (colesterol 

total > 240 mg/dl) contra 37,8% e 27% das mulheres obesas americanas, respectivamente 

(BROWN e outros, 2000).  

 

Embora não se possa afirmar uma estreita relação entre dieta e câncer, estima-se que 

30% dos cânceres em países desenvolvidos estejam relacionados aos fatores dietéticos, 

constituindo-se, desta forma, na segunda causa prevenível de câncer, logo após o 

consumo de tabaco. O sobrepeso e a obesidade são os principais fatores relacionados à 

dieta com evidências convincentes de aumento de risco para câncer de esôfago, de 

colon, de mama em mulheres pós-menopausadas (cerca de 50% tem IMC maior ou igual 

a 29,19 Kg/m2),  de endométrio (é três vezes maior em obesas que em mulheres magras)  

e câncer de rim (cerca de 30%) (WHO, 2003).  

 

As doenças, acima referidas, representam uma sobrecarga para a saúde pública em 

termos de custos diretos para a sociedade e para o governo como também, para o 

cidadão pelos anos de vida perdidos, reduzindo a sua expectativa e qualidade de vida. E 

mais, reduz o status social, educacional e, ainda, as oportunidades de emprego, os quais 

são custos incalculáveis para o cidadão (CHOPRA, GALBRAITH e DARNTON-HILL, 

2002). 

 

Colditz e Mariani (2000) estimaram o impacto econômico da obesidade nos Estados 

Unidos e apresentaram os custos médicos diretos para a sociedade das doenças 

relacionadas à obesidade. Estes custos representam a proporção total de gastos com 

assistência médica que poderiam ser evitadas se os indivíduos não fossem obesos. As 

doenças incluídas neste estudo foram diabetes tipo 2, doença cardíaca coronariana, 

hipertensão, doença da vesícula biliar, câncer de mama, do endométrio, do cólon, e 

fraturas por osteoporose. Os custos corresponderam aproximadamente a US$ 70 bilhões 

para o ano de 1995, ou 7% do total dos custos com assistência médica. Os custos 

indiretos representaram quase US$ 60 bilhões perfazendo um custo total de cerca de US$ 

130 bilhões de dólares. Adicionando-se os custos da inatividade (2,4%), obtém-se um 

total de 9,4% dos custos médicos nos Estados Unidos somente com a obesidade além de 

um gasto energético insuficiente.  Através de outros métodos de análise avaliou-se a 

relação direta entre obesidade e o uso dos serviços das organizações de manutenção da 

saúde. Encontrou-se um total de custos maior para os indivíduos com maiores índices de 
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obesidade, ou seja, 25% mais alto para aqueles com IMC entre 30 a 34,9 Kg/m2 quando 

comparados com os eutróficos (IMC entre 18,5 e 24,9 Kg/m2) e 44% mais alto para 

aqueles com IMC igual ou maior que 35 Kg/m2 (QUESENBERRY, CAAN e JACOBSON, 

1998). 

 

Uma análise dos custos indiretos da obesidade, aposentadoria precoce e pensão por 

invalidez na Suécia, mostrou que os obesos são quase duas vezes mais propensos a ter 

uma vida doentia e que 12% das mulheres obesas têm pensões por doenças 

relacionadas à obesidade. Isto representa cerca de US$ 300 milhões para uma população 

adulta de um milhão de mulheres (NARBRO e outros, 1996). Ademais, os cidadãos 

americanos gastam cerca de US$ 33 bilhões anualmente em produtos e serviços para 

perda de peso que incluem alimentos de baixa caloria, adoçantes artificiais, academias e 

centros de estética (NIDDK/NIH, 2003).  Estes estudos mostram o impacto econômico da 

obesidade e doenças relacionadas como resultado do ganho de peso na idade adulta, 

que poderia ser evitado se os indivíduos mantivessem um peso saudável.     

 

Apesar de ser considerada a epidemia do século XXI, a obesidade é uma doença 

prevenível, a despeito dos programas de intervenção serem pouco valorizados por se 

acreditar que mudanças comportamentais relacionadas à dieta sejam difíceis de serem 

alcançadas, principalmente na população adulta. Apesar desta descrença, muitos países 

estão tendo sucesso na adoção de medidas de prevenção. Um exemplo da eficiência da 

dieta na redução das doenças coronarianas pode ser visto, na Finlândia, entre as 

décadas de 70 e 90. A redução atribuída à dieta foi muito maior que a obtida por 

tratamento cirúrgico e medicação. O desenvolvimento de ações comunitárias, como a 

pressão dos consumidores sobre o mercado de alimentos, dentre outras ações, foi 

fundamental no alcance dos objetivos. Vale destacar, também, a experiência da 

República da Coréia que, a despeito de mudanças sociais e econômicas, manteve sua 

dieta tradicional à base de vegetais e, conseqüentemente, apresenta baixas taxas de 

obesidade e de ingestão de gordura saturada (CHOPRA, GALBRAITH e DARNTON-HILL, 

2002). Desta forma, os relatos, acima descritos, são um indício de que as medidas 

dietéticas podem ser efetivas na prevenção da obesidade.    

 

Como um dos principais problemas de saúde pública do mundo, o controle da obesidade 

necessita de intervenções populacionais e estratégias coletivas, principalmente o 



 

 
Iracema Santos Veloso                                                              Tese de Doutorado 

117

desenvolvimento de padrões internacionais, essenciais para a proteção e promoção da 

saúde pública. Neste sentido, a Organização Mundial de Saúde está empreendendo 

medidas nacionais e globais que possam controlar as DCNT e, particularmente, a 

escalada da obesidade. Reconhece, ainda, a necessidade de compartilhar problema tão 

relevante com as empresas privadas, sem as quais, os objetivos de reduzir riscos e 

promover vida saudável, não seriam alcançados. Estas medidas incluem adicionar frutas 

e vegetais à alimentação, maior disponibilidade e facilidade de acesso a alimentos 

saudáveis e incentivar a manutenção do peso corporal saudável. Outras medidas mais 

polêmicas precisam ser compartilhadas com o setor privado, como limitar a quantidade de 

sal, açúcar e gordura nos alimentos processados; simplificar o rótulo dos alimentos, 

tornando-os de mais fácil compreensão ao consumidor, ressaltando, inclusive, os efeitos 

benéficos e nocivos destes alimentos; reavaliar as campanhas publicitárias para as   

crianças; reduzir o tamanho das porções dos alimentos. De fato, o tamanho das porções 

pode proporcionar um aumento nas calorias ingeridas, conforme observado no estudo 

realizado nos Estados Unidos por Nielsen e Popkin (2003). Os resultados mostraram que, 

no período entre 1977 e 1998, o tamanho das porções aumentou tanto no consumo 

doméstico como fora de casa, sendo as maiores porções consumidas nos restaurantes de 

comida rápida e as menores, em outros restaurantes. Os alimentos que mais contribuíram 

na ingestão calórica foram: hambúrgueres, 97 Kcal; lanches salgados, 93 Kcal; batata 

frita, 68 Kcal; refrigerantes, 49 Kcal; comida mexicana, 133 Kcal. 

 

As estratégias da WHO (2003) ressaltam, também, a necessidade do consumidor fazer 

suas próprias escolhas alimentares, contanto que ele esteja bem informado e que o 

ambiente proporcione a oportunidade dos indivíduos realizarem escolhas saudáveis. 

Sobre isto, um estudo realizado em Tonga, um micro-país no sul do Pacífico, para 

verificar porque os habitantes consumiam mais alimentos importados que os tradicionais 

da região, os autores concluíram que a preferência alimentar e o conhecimento sobre 

nutrição não eram determinantes do consumo. O custo, a conveniência e a  

disponibilidade do alimento foram os fatores motivadores para o consumo freqüente. Isto 

significa, segundo os autores, que uma dieta pobre não é simplesmente uma questão de 

saúde ou educação, mas, também, um aspecto econômico (EVANS e outros, 2001).    

 

No Brasil, as mudanças no perfil nutricional da população, no último quarto do século XX, 

foram determinantes no desenvolvimento de uma nova política de alimentação e nutrição, 
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discutida com alguns setores da sociedade civil, como associações científicas, sindicatos 

de trabalhadores e representantes de empresas privadas e órgãos governamentais sob a 

coordenação do Ministério da Saúde. Promover práticas alimentares e estilos de vida 

saudáveis para um ótimo estado de nutrição e saúde é o principal objetivo desta nova 

política, cujas ações principais concentram-se em três áreas de trabalho – legislação, 

comunicação e capacitação. Assim, através de inovações nos rótulos dos alimentos, uma 

nova legislação para a merenda escolar (70% do orçamento anual deve ser gasto com 

frutas e vegetais  

frescos, adquiridos de produtores locais) e um novo guia para promover alimentação 

saudável na população incluindo mensagens para melhorar a atividade física, além de 

vídeos educativos com conceitos de nutrição para escolares e professores, são algumas 

das propostas do Ministério da Saúde para a promoção da saúde e estilos de vida 

saudáveis (COITINHO, MONTEIRO e POPKIN, 2002).     

 

3. Quadro teórico 
 

A fundamentação teórica desta investigação toma como referência a estratégia do PAT de 

que se pode melhorar o estado nutricional dos trabalhadores através de ações de massa 

calcadas em recomendações calóricas generalizadas. Esta estratégia se assenta em 

alguns conceitos fundamentais como o da própria nutrição, definida como um processo 

vital dos organismos que os permite obter do ambiente os elementos necessários para o 

viver saudável. Assim, a ciência nutricional compreende o conjunto do conhecimento 

científico sobre as necessidades nutricionais que se aplica em um nível individual e que 

conforma a dietética, enquanto que o coletivo focaliza o cuidado de grupos populacionais, 

restritos anteriormente aos de alto risco ou biologicamente vulneráveis, e mais 

recentemente, ampliado para os grupos considerados socialmente vulneráveis, como os 

trabalhadores (WILLIAMS, 1997). A vulnerabilidade dos trabalhadores, entendida como 

uma idéia subjacente ao PAT, é compreendida pelas implicações econômicas e sociais 

que o comprometimento da nutrição de chefes de família, e conseqüentemente da sua 

saúde, traria sobre o grupo familiar. Parte-se também do conhecimento de que o estado 

nutricional dos trabalhadores no Brasil é deficiente (Brasil, 1974/1975) e que é necessário 

intervenções para reverter este quadro. 
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Estado nutricional é o resultado da relação entre o suprimento de nutrientes e o gasto 

energético regulado por um complexo sistema de mecanismos neurais, hormonais e 

químicos (MAHAN e  ESCOTT-STUMP, 2001). O estado nutricional ótimo é resultado de 

uma nutrição ideal e ocorre quando há um equilíbrio entre o consumo e as necessidades 

do organismo, definido como homeostase, ou de harmonia fisiológica (WILLIAMS, 1997). 

Anormalidades destes mecanismos, ainda   

não totalmente compreendidas, podem resultar na má nutrição, expressa pela 

insuficiência (subnutrição), excesso quantitativo (sobrenutrição) e/ou deficiências 

qualitativas no consumo de nutrientes, em relação às necessidades. 

 

O consumo inadequado de nutrientes para atender as necessidades nutricionais pode 

provocar um desequilíbrio no balanço energético que é regulado tanto pela ingestão dos 

alimentos como pelo gasto energético. A ingestão energética refere-se ao total de energia 

proveniente dos lipídios, 9 Kcal/g, e em menor proporção dos carboidratos, 4 Kcal/g, e 

das proteínas, 4 Kcal/g, presentes nos alimentos. O gasto energético refere-se à 

quantidade de  energia desprendida para a manutenção das funções vitais (Taxa de 

Metabolismo Basal, TMB), para a realização das atividades físicas e para a absorção, 

transporte, metabolismo e armazenamento dos alimentos, conhecido como “efeito térmico 

dos alimentos”, ETA, (WILLIAMS, 2002).  

 

Considerado o principal contribuinte do gasto energético diário, a TMB é responsável por 

cerca de 50% a 70% do total de energia gasta  e esta variação está relacionada a fatores 

genéticos, como idade, sexo, atividade hormonal, dimensões corporais, área de 

superfície, e a fatores ambientais, como condições climáticas, estados fisiológicos, fumo e 

cafeína. A TMB é estimada através de equações de predição desenvolvidas inicialmente 

em 1919 por Harris e Benedict e posteriormente publicadas pela Organização Mundial de 

Saúde em 1985 e considera o peso corporal, o sexo e a idade (WAHRLICH e ANJOS, 

2001). O segundo componente mais importante do gasto energético, a atividade física ou 

efeito térmico do exercício representa em uma pessoa moderadamente ativa de 15% a 

30% do gasto energético total; com uma atividade intensa pode-se aumentar o gasto 

energético em até quinze vezes. O terceiro componente varia com o conteúdo calórico da 

refeição e o tipo de nutriente. Assim, carboidratos e proteínas aumentam o ETA, enquanto 

as gorduras têm efeito mínimo. Estudos comprovam que o ETA é maior nos indivíduos 

magros do que nos obesos, indicando que estes armazenam a gordura mais facilmente. 
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Em geral, o ETA é responsável por cerca de 5 a 10% do gasto energético total diário 

(WILLIAMS, 2002). 

 

Embora cada um desses componentes possa variar entre os indivíduos, é possível que a 

freqüência, intensidade e duração da atividade física sejam os principais determinantes do 

gasto energético total diário. Por exemplo, em indivíduos sedentários a TMB equivale a 

cerca de 60% do total de energia, o ETA se mantém em 10% e a atividade física alcança 

30%. Em adultos com atividade intensa, o gasto energético pode variar em torno de 50% 

a 70%, o ETA se mantém em 10% e a TMB reduz-se para cerca de 40% do total de gasto 

de energia (WILLIAMS, 2002). Portanto, o componente chave do gasto energético, ou 

seja, o que pode sofrer a maior variação ao longo das 24 h, é o padrão de atividade física. 

Desta forma, o National Research Council (1989) criou um fator de atividade física (FAM) 

para medir o gasto energético de diferentes atividades ao longo do dia (repouso, muito 

leve, leve, moderada e intensa) e calcular as necessidades energéticas diárias.  

 

Fatores dietéticos e padrões de atividade física são, portanto, considerados os principais 

componentes modificáveis para promover um peso saudável. Particularmente, a 

densidade energética da alimentação associada a um  estilo de vida sedentário está 

associada com o ganho de peso, aumento na prevalência de sobrepeso e obesidade na 

maioria dos países. 

  

O sobrepeso pode ser definido como uma proporção relativa de peso corporal maior que 

o desejável para a altura sem mudanças substanciais na composição do compartimento 

de gordura. Uma vez que as condições sejam favoráveis para a continuação gradativa do 

aumento de peso, caracterizado por um excesso de gordura em relação à massa corporal 

magra, dá-se início a uma enfermidade crônica, não transmissível, progressiva, 

denominada obesidade (MAHAN e  ESCOTT-STUMP, 2001) .  

 

Neste trabalho, a ser conduzido com dados primários e secundários, serão incorporadas 

as seguintes variáveis na análise: sexo, idade, situação conjugal, escolaridade (indicando 

nível sócio econômico); ocupação classificada por atividade física que será empregada 

como indicativo de gasto energético; consumo de álcool e tabaco; hipertensão arterial; 

níveis de colesterol total, triglicerídeos e glicemia.  
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Sabe-se, por exemplo, que enquanto o sobrepeso é maior nos homens (SANTOS e 

BARROS, 2003), a prevalência de obesidade é  maior em mulheres do que em homens 

(MONDINI e MONTEIRO, 1998; PPV, 1997; SANTOS e BARROS, 2003) e que esta 

proporção aumenta com a idade (SANTOS e BARROS, 2003), sendo cerca de três vezes 

mais elevada após os 40 anos do que no grupo com idade entre 20 e 29 anos 

(GIGANTE,1997; COSTA, 2000). A escolaridade é uma variável que define certas 

condições no modo de vida dos indivíduos, determina a sua inserção no processo 

produtivo e interfere conseqüentemente, no seu estado nutricional. Silva (1995) encontrou 

uma prevalência de obesidade maior entre indivíduos analfabetos e de nível elementar 

que entre os de nível médio e superior em ambos os sexos. O efeito do álcool no estado 

nutricional só apresenta correlação positiva quando a ingestão está abaixo de 30% das 

calorias totais (MITCHELL, 1991) enquanto que para o consumo de tabaco se observa 

uma relação inversa tanto em homens como em mulheres entre o hábito de consumir 

cigarros e a obesidade (GUTIÉRREZ-FISAC e ARTALEJO, 1995; SANTOS e BARROS, 

2003). 

 

Na Figura 1, apresenta-se o modelo preditivo e as variáveis que irão compor a análise 

deste estudo.  

 
4. Resultados preliminares da pesquisa original 
 
Os resultados preliminares do estudo original apresentaram evidências de que, 

trabalhadores de empresas com programas de alimentação registrados no Ministério do 

Trabalho e Emprego, o PAT, ou outros programas similares, mas não registrados, 

aumentaram de peso. O aumento de peso ocorreu, especialmente, entre trabalhadores 

que apresentavam peso normal ou pré-obesidade, quando da primeira tomada de dados, 

ou que pertenciam aos estratos sócio-econômicos médio ou baixo. A taxa de incidência 

de pré-obesidade, outro indicador do estado nutricional, também foi maior entre os 

trabalhadores beneficiários de qualquer tipo de programa de alimentação, mas a diferença 

em comparação aos trabalhadores não cobertos desaparece após o ajustamento por sexo 

e idade. Semelhantemente ao ganho de peso, houve maior incidência de pré-obesidade 

entre os trabalhadores de nível sócio  

econômico médio e baixo, embora estas diferenças não tenham sido estatisticamente 

significantes.  Estes achados demonstraram que, nas empresas onde foram implantados 
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programas de alimentação, houve um efeito não desejado sobre o estado nutricional dos 

seus trabalhadores, ou seja, um aumento de peso naqueles que eram eutróficos ou que já 

eram pré-obesos, e não como se esperaria, apenas entre os que se apresentavam com 

peso abaixo do normal. Embora o PAT tenha sido, em sua origem, destinado a atingir 

prioritariamente as classes pobres, onde presumivelmente prevalecem pessoas com má 

nutrição, o impacto negativo de ganho de peso e aumento de pré-obesidade ocorreu mais 

freqüentemente entre os trabalhadores de menor nível sócio-econômico. Estes resultados 

foram publicados na “Revista Panamericana de Salud Pública”, Vol. 11, Nº. 1, p. 24-31, 

Janeiro/2002 e o resumo na “Rivista La Medicina Del Lavoro”, Vol. 93, Nº. 5, p. 382, 

Settembre – Ottobre 2002. 

 
5. Objetivo Geral 
 
O objetivo geral desse estudo é avaliar o impacto do PAT, como de outros programas 

privados, no estado nutricional de trabalhadores, através do ganho de peso e de 

alterações do Índice de Massa Corporal, IMC, considerando-se potenciais variáveis de 

confusão e modificadores de efeito, utilizando dados do sistema de vigilância obtidos em 

um Serviço de Medicina Ocupacional da Bahia. Levando-se em conta a multicausalidade 

do estado nutricional, pretende-se analisar o papel de fatores demográficos como o sexo, 

a idade, a escolaridade, a situação conjugal, o consumo de álcool, de tabaco e, também, 

o nível sócio-econômico. Serão realizados três estudos que corresponderão a três 

diferentes artigos conforme recomendação do Colegiado da Pós - Graduação do Instituto 

de Saúde Coletiva da UFBA.   

 
5.1 Os objetivos específicos são:  
 

Estudo I – Avaliar se o PAT é fator de risco para o sobrepeso independente das 

potenciais variáveis de confusão e levando-se em consideração as variáveis 

modificadoras de efeito.  

 

Estudo II - Estimar o tempo que os trabalhadores cobertos pelo PAT e outros 

programas privados levam para alcançar o estado de sobrepeso. 
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Estudo III - Verificar se os indivíduos que desempenham atividades mais intensas em 

pequenas e médias empresas cobertas pelo PAT, possuem menor incidência de 

sobrepeso e riscos mais reduzidos para doenças cardiovasculares.  

 
Em síntese, este estudo pretende avaliar o programa oficial do governo criado para 

enfrentar o problema alimentar dos trabalhadores brasileiros, nos anos 70 do século 

passado. Ao concluir este trabalho, espera-se alcançar com uma abordagem mais ampla, 

subsídios para o aperfeiçoamento deste Programa e a sua extensão para todos os 

trabalhadores brasileiros.   
 
6. Hipóteses do estudo 
 
Estudo I   
 
Trabalhadores de empresas com Programa de Alimentação subsidiado pelo governo têm 

maior risco de desenvolver sobrepeso do que aqueles de empresas que não oferecem 

quaisquer apoio à alimentação. 

 
Estudo II  
 
O tempo necessário para alcançar o estado de sobrepeso é menor para os trabalhadores 

beneficiários do Programa de Alimentação do Trabalhador do Ministério do Trabalho e 

Emprego do que aqueles que não recebem auxílio  alimentação. 

 

Estudo III  
 
Trabalhadores de pequenas e médias empresas cobertas pelo PAT que desenvolvem 

atividades mais intensas têm menor incidência de sobrepeso e riscos mais reduzidos para 

doenças cardiovasculares que aqueles cujo nível de atividade física da ocupação é leve 

ou moderado. 

 
7. Métodos  
 
7.1  Desenho do Estudo 
 
Este será um estudo de coorte dinâmica, retrospectivo, realizado com dados dos exames 

de vigilância à saúde dos trabalhadores de um serviço de medicina ocupacional de 

grande abrangência, no Estado da Bahia.  
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7.2 População do estudo 
 

A população fonte do estudo consiste de trabalhadores do setor industrial, especialmente 

de pequenas e médias empresas, que realizaram avaliações de saúde referentes ao 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (BRASIL, MTb, 1994), no período 

entre 01 de janeiro de 1996 e 30 de dezembro de 2003. Essas avaliações compreendem 

exames admissionais, periódicos e demissionais e se destinam, além da seleção de 

candidatos, ao monitoramento da saúde dos trabalhadores. Exames admissionais são 

realizados como triagem e avaliação da aptidão para o trabalho à entrada no emprego, 

enquanto que os exames periódicos são conduzidos aproximadamente a cada ano. O 

exame demissional é obrigatoriamente realizado antes dos últimos 15 dias anteriores à 

data de desligamento do trabalhador (BRASIL, MTb, 1994). Para este estudo, a 

população se restringiu às pessoas atendidas pelo menos duas vezes, seja para exames 

admissionais, periódicos ou demissionais.  Assim, pode-se acompanhar o estado 

nutricional do trabalhador em dois momentos de tempo, que variava com cada indivíduo, 

pois entradas no sistema de informação podiam ocorrer a qualquer momento do período 

do estudo, como também as avaliações subseqüentes.  

 

7.3 Fontes de dados 
 

A base de dados foi obtida no registro on-line de informações do Serviço de Arquivamento 

Médico Informatizado, que substituiu o antigo registro em papel. Dados médicos, como a 

história clínica, resultados de exames laboratoriais, além da identificação da empresa do 

trabalhador e dados sócio-demográficos e ocupacionais são registrados em 

computadores instalados em cada um dos consultórios médicos e laboratórios clínicos da 

própria empresa. O acesso é permitido através de senhas que garantem a 

confidencialidade das informações. Os dados sobre os trabalhadores consistem de dados 

pessoais de identificação, dados de natureza sócio-demográfica (idade, escolaridade, 

sexo), registros relativos ao estado vital, como altura, peso e dados da anamnese clínica, 

que tem formato estruturado. Esses dados são provenientes de exames admissionais, 

periódicos e demissionais que compõem parte da vigilância à saúde do trabalhador.  

 

Para a realização do Estudo III serão utilizados além dos dados secundários já descritos, 

dados primários que serão coletados em uma amostra da população em seu local de 
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trabalho. Estes dados estão relacionados ao gasto energético diário dentro e fora do 

ambiente de trabalho. Para a obtenção desses dados o trabalhador responderá a um 

questionário sobre a descrição da sua função na empresa (turno de trabalho, horas 

trabalhadas, tempo que permanece sentado e ou de pé e se realiza esforço físico para 

realizar suas atividades) e das suas atividades fora do trabalho (horas de sono, prática de 

esporte, atividades de lazer e deslocamentos). Esta descrição tem a finalidade de 

classificar o nível de atividade física da ocupação do trabalhador, se leve, moderada ou 

intensa. 

 

Para se obter dados adicionais sobre programas de alimentação diretamente das 

empresas, listou-se, inicialmente, cada uma delas através do registro dos trabalhadores. 

Em seguida, mediante listagens de empresas incluídas no PAT, fornecidas pela Delegacia 

Regional do Trabalho da Bahia, pode-se classificar parte das empresas, desde que os 

registros são reconhecidamente incompletos. Para aquelas não localizadas, foram 

identificados os endereços e telefones utilizando-se catálogos e o Cadastro da Federação 

das Indústrias do Estado da Bahia (1999). Realizou-se, então, chamadas telefônicas para 

a aplicação de um questionário padronizado sobre a existência, tipo, características do 

programa de alimentação na empresa, e, também, se este era registrado (Apêndice B). 

Nestas entrevistas, identificava-se uma informante chave, em geral uma pessoa 

responsável pelo setor de recursos humanos, ou um outro funcionário de ocupação 

gerencial. 

 
7.4 Definição das Variáveis  
 

Estudo I – As repercussões do PAT no ganho de peso do trabalhador 
 

A variável Programa de Alimentação será composta por três categorias: 1) PAT - 

empresas registradas no Programa de Alimentação do Trabalhador do Ministério do 

Trabalho e Emprego; 2) Outro programa - empresas que possuem outro programa de 

alimentação, não registrado, oferecendo refeição, ticket ou cesta básica; 3) Nenhum 

programa - empresa sem nenhum programa de alimentação.  As variáveis relativas ao 

estado nutricional serão o aumento de peso e o sobrepeso. O aumento de peso 

corresponde à diferença absoluta entre o peso registrado na última avaliação clínica e na 

primeira, enquanto que o sobrepeso será definido através do Índice de Massa Corporal, 
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IMC, (peso dividido pelo quadrado da altura) igual ou maior que 25,00 Kg/m2, de acordo 

com a recomendação da World Health Organization (WHO, 2000). As variáveis sócio-

demográficas e ocupacionais são sexo, idade em anos, nível de escolaridade, situação 

conjugal e ocupação, classificada em três categorias com base no nível de qualificação 

requerido (SINGER, 1976). O nível sócio-econômico foi também definido em três faixas, 

empregando-se a qualificação da ocupação e a escolaridade de acordo com os seguintes 

critérios: alto - cargos de direção e assessoria, profissionais liberais e todos com nível de 

escolaridade superior ou colegial; médio - ocupações administrativas de média 

qualificação, e 2nd grau de escolaridade ou técnico; baixo - ocupações braçais, 

operadores da indústria, e os demais com escolaridade primária ou analfabeto. Os fatores 

de risco para doenças cardiovasculares disponíveis são: hipertensão arterial sistólica 

≥140mmHg (SHEPS, 1997), hipertrigliceridemia para valores ≥200mg/dl, 

hipercolesterolemia para colesterol total ≥200mg/dl, (S B C, 1996), hiperglicemia, glicose 

>110 mg/dl (MILLER, 1991), hábito de fumar e de consumo de bebidas alcoólicas.  

 
Estudo II – Quanto tempo é necessário para o trabalhador coberto pelo PAT tornar-
se pré-obeso ?  
 

A variável dependente deste estudo “tempo em meses até a ocorrência de  

sobrepeso” representa a diferença de tempo entre a ocorrência do evento (sobrepeso) e a 

data da entrada no Programa de Alimentação da empresa. Este intervalo de tempo 

representa o “tempo de falha” utilizado neste estudo. A variável independente principal 

“Programa de Alimentação” e as co-variáveis já foram descritas anteriormente.  

 

Estudo III – A ocupação e o gasto energético: sua contribuição na avaliação do 
impacto do PAT. 
 

A variável nível de atividade física indica o gasto energético do indivíduo nas 24h e será 

agrupada em quatro categorias, muito leve, leve, moderada e intensa. Para esta 

classificação serão seguidas as seguintes etapas:  

1. Aplicar o questionário de atividade física para obter descrição detalhada da 

ocupação na empresa e das atividades fora do trabalho; 
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2. Classificar as diversas atividades realizadas durante as 24 hs segundo 

“Recommended Dietary Allowances”, 10º th edition. Copyright 1989, National 

Academy of Sciences, apresentadas no Quadro 1;  
QUADRO 1 – Gasto de energia aproximado para várias atividades e fator de atividade física, 
National Academy of Sciences, 1989.  
 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

 
FATOR DE ATIVIDADE 

Repouso: dormir, descansar, assistir TV deitado 1,0 
Muito Leve: Atividades em posição sentada e em pé, 
como dirigir, jogar cartas, digitar 

1,5 

Leve: Atividades comparáveis à caminhada em ritmo de 
lazer, trabalho doméstico leve, esportes como golfe, 
boliche, arco e flecha 

2,5 

Moderada: Caminhada num ritmo de 5,6 a 6,4 Km/h, 
jardinagem ativa, esportes como ciclismo, tênis, dança 

5,0 

Intensa: Caminhada rápida, subir escadas e aclives, 
esportes mais ativos como basquetebol, futebol 

7,0 

 

3. Estabelecer o número de horas das atividades de acordo com o tempo atribuído 

pelo trabalhador;  

 

4. Determinar o fator médio de atividade – FAM, calculado pela fórmula abaixo 

 

 
 
            
 
            
 
 
onde:  
            
           Fr     = fator de repouso 
           Fml  = fator de atividade muito leve 
           Fl     = fator de atividade leve 
           Fm   = fator de atividade moderado 
           Fi     = fator de atividade intensa 
           Hr    = tempo total em horas em repouso 
           Hml = tempo total em horas de atividade muito leve 
           Hl    = tempo total em horas de atividade leve  
           Hm =  tempo total em horas de atividade moderada  
           Hi    = tempo total em horas de atividade intensa  
 

 
FAM =   Fr. Hr + Fml. Hml + Fl. Hl + Fm. Hm + Fi. Hi 

24 
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5. Classificar o nível de atividade física do trabalhador baseado nas suas atividades 

diárias e de acordo com a descrição das categorias. 

 

7.5 Plano de Análise  
 

7.5.1 Análise descritiva 
 

Para descrever a ocorrência de doença nessa população, a medida utilizada será a 

densidade de incidência, (DI) desde que este é um estudo de coorte dinâmica. Esta 

medida caracteriza uma mudança no estado vital por unidade de tempo, que é estimada 

pela fórmula:  

DI = I / PT, onde: 

I= número de casos novos que ocorreram durante o período do estudo; 

PT= somatório da pessoa-tempo resultante das observações da população candidata 

durante aquele período, e pode ser expressa em pessoa-ano, pessoa-mês, etc... O 

cálculo da pessoa-tempo depende de certos aspectos do desenho de estudo. Quando se 

conhece a duração do tempo de seguimento para cada pessoa, a PT pode ser obtida pela 

fórmula: 

PT= ∑ ∆ti, onde ∆ti é a duração do período de seguimento observado para cada indivíduo 

desde a entrada no estudo até o aparecimento da doença, ou perda por migração, 

abandono. A particularidade dessa medida é que ela se refere à população e não tem 

interpretação a nível individual (KLEINBAUM, 1982). Nesse estudo, a entrada na coorte 

será a partir da realização do exame admissional ou periódico e o tempo de permanência 

na coorte será definido pelo término do estudo ou perda de acompanhamento. Os casos 

serão os indivíduos que passarem do estado de magreza ou eutrofia para sobrepeso e o 

denominador pessoa-tempo será a soma dos tempos individuais em meses, que o 

indivíduo contribuiu para o estudo.   

As características sócio-demográficas e os fatores de risco para doenças 

cardiovasculares serão descritos através das freqüências relativas de acordo com cada 

tipo de categoria da variável Programa de Alimentação.  
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7.5.2 Análise confirmatória 
 

A associação bruta entre Empresa com Programa de Alimentação e o sobrepeso será 

estimada através da Razão da Densidade de Incidência e seus respectivos Intervalos de 

Confiança a 95%, estimados pelo Método Exato Binomial, empregando-se o software 

STATA. Esta medida estima a força de uma associação entre a exposição e a doença, 

através da comparação da razão de duas taxas médias como na fórmula abaixo, para 

verificar se a taxa da doença nos expostos é maior que nos não expostos. 

IDR = IDi / IDo      
IDi = densidade de incidência nos expostos 

IDo=  densidade de incidência nos não expostos  

 

Para verificar a influência das co-variáveis na associação principal será realizada uma 

análise estratificada que permite identificar possíveis variações na distribuição das 

medidas entre os estratos específicos. Essas co-variáveis  que modificam a associação 

principal são conhecidas como modificadores de efeito. De acordo com a revisão de 

literatura foram definidos como modificadores de efeito potenciais o sexo, o consumo de 

álcool e de tabaco. A identificação de interação estatística será baseada na inspeção das 

estimativas de efeito e respectivos intervalos de confiança, através dos estratos, de modo 

a afastar as variações devidas ao acaso. As co-variáveis que não se comportarem como 

modificadoras de efeito serão avaliadas como confundidoras. Variáveis de confusão são 

aquelas que estão ao mesmo tempo associadas com a doença, independente da 

exposição e associada à exposição na ausência da doença, além de estar fora da trilha 

de causalidade da associação principal (ROTHMAN e GREENLAND, 1998). Para a 

avaliação simultânea de múltiplos confundidores e modificadores de efeito será utilizado o 

modelo de regressão de Poisson utilizando o procedimento GENMOD, do SAS, Versão 

8.0. Intervalos de confiança para estas medidas de associação serão estimados 

empregando-se a estatística de Wald. Será definido para o estudo um alfa de 0,05.  
 
Para o Estudo II será realizada uma Análise de Sobrevivência para estimar o tempo em 

meses desde a entrada do trabalhador no Programa de Alimentação até a ocorrência de 

sobrepeso. Esta técnica estatística é utilizada quando se pretende analisar um fenômeno 

em relação a um período de tempo ou seja, o tempo transcorrido entre um evento inicial 

no qual o indivíduo entra em um estado particular e um evento final que modifica este 

estado (TEIXEIRA, FAERSTEIN e LATORRE, 2002). O tempo livre até a ocorrência de 
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sobrepeso será estimado pelo método de Kaplan-Meier (KLEINBAUM, 1996) que é não 

paramétrico e os intervalos de tempo não são fixos, mas determinados pelo aparecimento 

de uma falha. 

  

Os indivíduos que não apresentarem sobrepeso até o término do estudo ou forem 

perdidos durante o tempo de seguimento serão considerados censurados. Para analisar o 

tempo em meses em função da influência das co-variáveis na associação principal será 

realizada uma análise estratificada. A comparação das curvas de sobrevivência em 

função de cada variável será feita através do teste Log-Rank. 

 

Com o objetivo de avaliar o efeito conjunto de múltiplos confundidores e modificadores de 

efeito será utilizado o modelo de regressão de Cox, que permite avaliar o impacto que 

alguns fatores de risco têm no tempo até o aparecimento do evento de interesse. Para a 

estimativa dos parâmetros de regressão será utilizado o método exato desde que os 

tempos entre expostos e não expostos sejam proporcionais. Caso esses tempos não 

sejam proporcionais deve-se usar o modelo de Cox com variável tempo-dependente 

(TEIXEIRA, FAERSTEIN e LATORRE, 2002).           

 
8. Vantagens e limitações 
 

A principal limitação desse estudo provém da utilização de dados secundários, seguida 

pelo uso de medidas de peso e altura auto-referidas. Com dados secundários 

provenientes de registros médicos não se dispunha de informações relevantes para o 

objeto em estudo, como a composição da dieta, por exemplo. Todavia, como os dados 

foram obtidos de prontuários informatizados, os registros foram padronizados e 

completos. A existência de registros para exames realizados ao longo do tempo permitiu 

que a coorte retrospectiva fosse definida tornando o estudo viável, desde que o 

acompanhamento de grandes contingentes populacionais é tarefa custosa e demorada.  

 
As medidas auto-referidas de peso e altura vêm sendo amplamente empregadas em 

pesquisas epidemiológicas por serem de mais fácil obtenção, mais baratas e permitirem 

resultados mais rápidos para estudos populacionais simplificando e barateando o trabalho 

de campo (CHOR, COUTINHO e LAURENTI, 1999). Sua utilização baseia-se em 

resultados de estudos de validade que mostram alta correlação com medidas estimadas 

diretamente (STUNKARD e ALBAUM, 1981; ROWLAND, 1990; SCHMIDT e outros, 1993; 
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IZQUIERDO e VIOQUE, 1996; CHOR, COUTINHO e LAURENTI, 1999; SPENCER e 

outros, 2002; PAERATAKUL e outros, 2002). No presente estudo, avança-se em relação 

às pesquisas avaliativas do PAT, por se empregar um estudo de coorte com uma 

população de estudo em número suficiente para alcançar o poder estatístico necessário 

para a análise da hipótese em questão. Na análise anteriormente realizada, de caráter 

exploratório, decidiu-se por apresentar apenas os dados descritivos por cada um dos 

programas, ajustando-se apenas para as conhecidas variáveis de confusão idade e sexo. 

Observou-se que cada um dos grupos em comparação, trabalhadores beneficiários do 

PAT, outros programas de alimentação e aqueles sem nenhum programa apresentava 

características clínicas, nutricionais e socioeconômicas distintas, à entrada da coorte, 

possivelmente resultante de mecanismos de seleção e permanência no emprego 

diferenciado. Nesta proposta, pretende-se levar em consideração a avaliação do papel 

destas diferenças para o impacto desses programas. 

 

9. Cronograma 
 

Plano de trabalho 2002 2003 2004 2005 
1.Revisão de 

literatura 
 

    

2.Detalhamento do 
Projeto de 
Pesquisa 

    

3. Coleta de dados 
 

    

4. Análise dos dados 
 

    

5.   Redação da Tese 
 

    

6.   Defesa da Tese e 
publicação dos 
artigos 

 

    

 
 
10. Análise da Viabilidade 
 
           A garantia de viabilidade deste estudo assenta-se em três perspectivas:  
 

• Institucional - O Programa Integrado de Saúde Ambiental e do Trabalhador, 

PISAT, foi criado em 1995 como parte da estratégia de organização do Instituto de 

Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, ISC-UFBA, que adotou uma 
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estrutura constituída por programas que integram atividades de pesquisa, ensino e 

extensão dentro de uma ou mais linhas de pesquisa delineadas dentro de uma 

mesma área temática.  O PISAT, sob a coordenação da Profa Vilma Santana, 

médica e PhD em epidemiologia, se organizou a partir da identificação de uma 

lacuna nas linhas de pesquisa do ISC na área da saúde do trabalhador, apesar de 

várias teses de mestrado e algumas pesquisas terem sido desenvolvidas por 

professores e pesquisadores, nesse campo do conhecimento. Para promover o 

desenvolvimento do conhecimento científico na área da saúde do trabalhador, o 

PISAT desenvolve diversas atividades dentre as quais a formação de recursos 

humanos para a pesquisa através da orientação de teses e de bolsistas de 

iniciação em pesquisa e aperfeiçoamento, com o apoio do CNPq, e do 

oferecimento do 2o Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador, que ora se 

desenvolve. Uma outra proposta do PISAT é promover parcerias com outros 

órgãos, destacado-se a parceria com o Serviço Social da Indústria, SESI, que já 

vem sendo realizada desde 1995 e têm permitido a realização de pesquisas, 

dissertações de mestrado e teses de doutorado de alguns participantes do PISAT, 

que contam também com uma excelente infra-estrutura de apoio técnico-científico. 

Vale ressaltar, a importante colaboração do SESI em disponibilizar o acesso ao 

banco  de dados que deu origem à minha dissertação de mestrado e oportuniza a 

continuação com esta proposta de estudo.  

 

• Política  -  A proposta original deste estudo envolveu cerca de 300 empresas de 

pequeno e médio porte do Estado da Bahia, conveniadas com o SESI, cujos 

responsáveis administrativos se dispuseram a dar uma entrevista telefônica para 

complementar dados da pesquisa, sem que tenha havido  problemas de qualquer 

natureza. Além das empresas, utilizamos informações do Ministério do Trabalho e 

Emprego, disponibilizadas pela  Delegacia Regional do Trabalho-Ba. Foi realizada 

também, uma entrevista com o vice Presidente da Central Única dos 

Trabalhadores, CUT-Ba. Este relato demonstra que na etapa inicial deste trabalho 

não houve conflitos nem dificuldades políticas entre os diversos atores envolvidos.  

 

• Científica  -  A avaliação de programas, é uma prática que já vem sendo 

desenvolvida há algum tempo no Instituto de Saúde Coletiva, e, particularmente a 

Profª Vilma Santana encontra-se bastante engajada nesta temática, tendo inclusive 
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trabalhos publicados nesta área. Destaco também que o artigo proveniente da 

minha dissertação, sobre a avaliação do impacto do PAT, já foi publicado pelo Pan 

American Journal of Public Health,  V. 11, No 1, January, 2002.   

 

11. Aspectos Éticos 
 

A proposta original deste estudo foi submetida ao Comitê de Bioética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Professor Edgard Santos e aprovada em 7 de junho de 2000 

(documento anexo). Entretanto, a necessidade de uma coleta de dados com os 

trabalhadores vai demandar uma nova submissão ao Comitê de Bioética desta 

Universidade. 
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QUESTIONÁRIO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA   
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA   
        Q U E S T I O N Á R I O N.º  

      Data: ___/___/___ 

1. Identificação da Empresa   
RAZÃO SOCIAL    STRING <A> 
ATIVIDADE CONOMICA   STRING <A> 
ENDEREÇO    STRING <A> 
BAIRRO     STRING <A> 
CIDADE  STRING <A> 
TELEFONE 

        UF 
        FAX 

  CEP 
  EMAIL 

 
STRING <A> 

2. A Empresa fornece algum tipo de auxílio  
alimentação  

 

 Sim (   ) Não (    )   AUXILIO <A> 

3. Participação no PAT      PAT96 <A> 
1996 1997 1998   PAT97 <A> 

Sim    (  ) Não (   ) Sim   (   ) Não  (    ) Sim  (    )  Não (     )   PAT98 <A> 
4. Tipo de refeição servida 

1996 1997 1998 
TIPREF96  #
TIPREF97 #
TIPREF98 #

Desjejum      (  1 ) 
Almoço         (  2 ) 
Merenda       (  3 ) 
Jantar           (  4 ) 

  Desjejum       (    )
  Almoço          (    )
  Merenda        (    )
  Jantar            (    )

  Desjejum      (    ) 
  Almoço         (    ) 
  Merenda       (    ) 

 Jantar            (    ) 
Ref. Noturna (  5 )   Ref. Noturna  (    )   Ref. Noturna (    ) 

Desjejum=1 
Almoço = 2 

Merenda = 3
Jantar = 4 

Ref. Noturna = 5
5. Modalidade do serviço de alimentação  
Auto-gestão (    ) Gestão por terceiros      

Ad  Administração SAN 
Refeição transportada 
Refeição convênio       
Alimentação convênio 
Cesta de alimentos      

(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

MODASERV #
Auto-gestão = 1

Gestão por terceiros = 2 

GESTTERC # 

Administração SAN = 1
Refeição transportada = 2 

Refeição convênio = 3
Alimentação convênio = 4

Cesta de alimentos = 5 
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ANEXO A 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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