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APRESENTAÇÃO
Em consonância com sua missão institucional de elevar sistematicamente a qualidade de vida do trabalhador da indústria, o SESI vem
pautando suas ações no rigoroso conhecimento da realidade, através da realização de pesquisas e inquéritos científicos. Com isto busca
a melhor relação custo/beneficio na utilização dos recursos disponíveis para atender as necessidades básicas de sua demanda, somando
esforços e fazendo parcerias com instituições afins, especialmente com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), o Ministério da
Saúde e a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Com essas organizações, num trabalho cooperativo muito bem sucedido, foi realizado
um estudo epidemiológico pioneiro sobre doenças não-transmissíveis em trabalhadores da indústria, que indicou a necessidade de
se aprofundar as investigações nesse campo, tendo em vista a urgência de se implementar programas de educação para a saúde no
âmbito desse contingente populacional.
Dessa forma, visando fundamentar sua atuação em programas eficazes, o SESI realizou o presente estudo sobre o Perfil Epidemiológico
de Fatores de Risco para Doenças Não-Transmissíveis em Trabalhadores da Indústria do Brasil, denominado Estudo SESI, na
perspectiva de reduzir a morbimortalidade por tais doenças e, conseqüentemente, elevar a expectativa e os padrões de vida desses
trabalhadores, a partir de ações preventivas no combate sistemático aos fatores responsáveis pelo aparecimento precoce desses danos
redutores da saúde da população industriária.
A pesquisa, realizada nos Estados de Alagoas, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Tocantins, mostrou que é
significativa a prevalência de fatores de risco para as doenças não-transmissíveis, com maior freqüência no gênero masculino, muito
embora com taxas menores do que as verificadas para a população brasileira, investigada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística em estudos populacionais realizados em algumas cidades.
Enfim, com este levantamento epidemiológico de fatores de risco para doenças não-transmissíveis, tais como hipertensão arterial,
diabetes e as doenças provocadas por tabagismo, obesidade, alcoolismo, sedentarismo, dislipidemia e dieta não saudável, o SESI se
instrumentaliza tecnicamente para promover a melhoria das condições de vida e de trabalho da população industriária, contribuindo,
assim, para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil.

Antonio Carlos Brito Maciel
Diretor-Superintendente do SESI/DN
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1 INTRODUÇÃO
As estimativas mundiais de mortalidade e morbidade em indivíduos adultos mostram número crescente de óbitos devido à doença
cardiovascular, com perdas de anos de vida produtivos, além de gastos com assistência médica, tratamento e reabilitação. Dados da
Organização Mundial da Saúde indicam que, em 2001, ocorreram 16,7 milhões de óbitos por doença cardiovascular, dos quais 80%
em países em desenvolvimento.1 No Brasil, em 2003, foi registrado um milhão de óbitos, sendo 27,4% deles decorrentes de doenças
cardiovasculares. Em nível mundial, as principais causas dos óbitos anuais por doença cardiovascular são doença coronariana (7,2
milhões), acidente vascular cerebral (5,5 milhões), hipertensão e outras doenças cardíacas (3,9 milhões). No Brasil, a mortalidade por
acidente vascular cerebral sobrepuja a decorrente de doença cardíaca coronariana.2 Nos países da América Latina, há uma expectativa
de que a mortalidade por doença coronariana triplique nas próximas duas décadas.3 Além da mortalidade elevada, os países em
desenvolvimento detêm a maior carga de morbidade por doença cardiovascular. As projeções sobre doença cardíaca coronariana e
acidente vascular cerebral para 2025 apontam um aumento em torno de 120% para mulheres e de 137% para homens que vivem em
países em desenvolvimento.
Além das doenças cardiovasculares, o diabetes mellitus, em países desenvolvidos, acomete 200 milhões de pessoas, ou seja,
aproximadamente 5% dos indivíduos adultos. Há estimativas de que o diabetes alcance proporção epidêmica em 2025, com 333
milhões de pessoas acometidas em todo o mundo e com 370 milhões até 2030.4 O Brasil está entre os dez países com maior número
de portadores de diabetes e apresenta taxas crescentes.5 Nos países com prevalência elevada de diabetes, um em cada quatro óbitos
em indivíduos adultos, com idade entre 35 e 64 anos, decorre dessa doença ou de suas complicações. Diabetes mellitus tipo 2,
também chamado de diabetes não insulinodependente, é responsável por 90% de todos os casos e é a principal causa de morte
prematura, sendo a grande maioria por doença cardiovascular.5-7 Pacientes com diabetes apresentam maior risco de infarto agudo
do miocárdio e acidente vascular cerebral, comparativamente aos indivíduos sem a doença.8 As complicações cardiovasculares do
diabetes incluem cegueira, amputação de membros e insuficiência renal, principais responsáveis pelo custo financeiro elevado e perda
da capacidade produtiva. Nas últimas décadas, houve tendência ao aumento na prevalência de diabetes, a qual tem sido atribuída a
fatores relacionados a estilo de vida (sedentarismo, hábitos de dieta) e obesidade.9
A maior parte das doenças não-transmissíveis – denominação genérica para um conjunto de nosologias como doenças cardiovasculares,
acidente vascular cerebral, diabetes mellitus, câncer, doenças osteoarticulares e outras condições crônicas – é atribuível a um número
limitado de fatores de risco, ou seja, características mensuráveis em um indivíduo que, quando presentes, aumentam a probabilidade
da ocorrência de uma determinada doença ou condição. Entre elas, destacam-se hipertensão arterial, tabagismo, dislipidemia,
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obesidade, sedentarismo, dieta não-saudável e consumo abusivo de bebidas alcoólicas, que são potencialmente modificáveis através
de intervenções.
Hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para doença cardiovascular, responsável por aproximadamente 50% dos óbitos
decorrentes de doença coronariana e por 62% dos causados por acidente vascular cerebral. Estimativa baseada em dados de 25 países
de diversas regiões do mundo indica que quase um bilhão (972 milhões; IC 95%: 975-987) de pessoas com idade entre 18 e 91 anos
apresentam hipertensão arterial10. Tabagismo, além de ser fator de risco para doença cardiovascular, está envolvido na etiologia de
diversos tipos de câncer, responsável por taxas elevadas de morbimortalidade, e causador de aproximadamente um sexto de todos
os óbitos em países desenvolvidos11. Dislipidemia é um fator de risco independente para aterosclerose, principal causa de doença
isquêmica coronariana e acidente vascular cerebral12. A relação entre níveis de colesterol e mortalidade é contínua, forte e independente
de outros fatores de risco13.
Obesidade é responsável por uma epidemia global que acomete indivíduos adultos de diferentes classes socioeconômicas, provenientes
de países desenvolvidos e de muitos países em desenvolvimento14. Estimativas da Organização Mundial da Saúde indicam que inatividade
física é causa de cerca dois milhões de óbitos anualmente, sendo responsável por cerca de 10% a 16% dos casos de câncer de mama,
cólon e diabetes mellitus e por 22% dos casos de doença coronariana15. O consumo de bebidas alcoólicas tem sido objeto de inúmeros
estudos, mas os resultados não são consistentes. Os bebedores moderados apresentariam menor mortalidade por doença coronariana,
e os bebedores abusivos, maior mortalidade por alguns tipos de câncer e cirrose16. Em contraponto ao potencial efeito benéfico do
consumo moderado de bebidas alcoólicas, há o efeito hipertensor do álcool, além do risco de acidentes e violência.
Além desses, há fatores de risco não modificáveis, tais como idade, gênero masculino, história familiar de doença cardiovascular e
diabetes mellitus, e fatores de risco dificilmente modificáveis, como baixo nível socioeconômico. O aumento na carga global de doenças
não-transmissíveis está relacionado a mudanças nos padrões de dieta, no nível de atividade física e na exposição prolongada aos fatores
de risco.
As estimativas de morbimortalidade decorrente de doenças não-transmissíveis indicam que o aumento mundial previsto para os
próximos anos também acometerá a população brasileira adulta. As prevalências de fatores de risco para doenças não-transmissíveis
e a taxa de mortalidade por doença cardiovascular são maiores entre os homens, o que deverá acarretar um impacto maior sobre
aqueles que representam a principal força de trabalho da indústria brasileira. A ausência de programas abrangentes de prevenção de
doenças não-transmissíveis dirigidos à população adulta caracteriza as dificuldades para implementar a detecção e o controle dessas
doenças. Os custos financeiros, diretos e indiretos, decorrentes desse grupo de doenças incluem perda da capacidade produtiva dos
trabalhadores, absenteísmo, tratamento clínico e cirúrgico, reabilitação e aposentadoria precoce.
O SESI, reconhecendo que saúde e desenvolvimento econômico caminham juntos e sendo instituição que tem como missão promover
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a qualidade de vida do trabalhador e estimular a gestão socialmente responsável da empresa industrial, buscou estratégias com vistas
a reduzir a morbimortalidade dos agravos à saúde de sua população-alvo.
Como primeira iniciativa, o SESI firmou parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), o Ministério da Saúde e a
Sociedade Brasileira de Cardiologia através do Departamento de Hipertensão Arterial, na perspectiva de conhecer a situação de saúde
da população trabalhadora no que diz respeito às doenças não-transmissíveis. Para tanto, desenvolveu o Programa de Prevenção de
Doenças Não-Transmissíveis do qual faz parte o estudo Perfil Epidemiológico de Fatores de Risco para Doenças Não-Transmissíveis em
Trabalhadores da Indústria do Brasil com vistas a implementar programas de educação para a saúde que estimulem o desenvolvimento
de atitudes e comportamentos saudáveis por meio de modificações no estilo de vida.
A detecção de fatores de risco freqüentes e modificáveis, a identificação do risco cardiovascular e a intervenção educativa para
desenvolver atitudes e comportamentos saudáveis podem contribuir para a redução da morbimortalidade decorrente de doenças nãotransmissíveis, potencialmente causadoras de deficiências e incapacidade para o trabalho.
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2 OBJETIVO GERAL
a) Determinar a prevalência de doenças não-transmissíveis e seus fatores de risco prevalentes entre trabalhadores da indústria.
b) Promover a redução da morbimortalidade a partir da detecção e controle de fatores de risco para doenças não-transmissíveis.
c) Difundir conceitos de saúde e qualidade de vida como resultantes do processo educacional.
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3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Detectar a prevalência dos seguintes fatores de risco para doença cardiovascular:
• Hipertensão arterial
• Obesidade, pré-obesidade e excesso de peso
• Obesidade central
• Tabagismo atual
• Consumo abusivo de bebidas alcoólicas
• Diabetes mellitus
• Dislipidemia
• Síndrome metabólica
• Inatividade física
• Dieta não saudável
• História familiar de hipertensão arterial e diabetes mellitus
b) Identificar características associadas aos fatores de risco
c) Determinar o perfil de risco cardiovascular através da quantificação de fatores de risco modificáveis e não-modificáveis,
do comportamento associado a risco, da avaliação laboratorial e das doenças associadas
d) Desenvolver e implementar um programa de educação para a saúde do trabalhador da indústria que inclua:
• Modificações no estilo de vida a fim de prevenir os vários fatores de risco cardiovasculares (níveis elevados de colesterol, tabagismo,
sedentarismo, obesidade, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, alimentação inadequada, diabetes mellitus e estresse)
• Controle adequado da hipertensão arterial e do diabetes mellitus
• Estímulo ao desenvolvimento de atitudes e comportamentos saudáveis no âmbito dos trabalhadores da indústria brasileira
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4 MÉTODOS ADOTADOS NA INVESTIGAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
4.1 Desenho do Estudo
Utilizou-se um delineamento transversal para investigar a freqüência de fatores de risco para doenças não-transmissíveis nos
trabalhadores como um instantâneo das condições de saúde naquele momento. Os procedimentos da pesquisa foram realizados em
um único momento, no local de trabalho, em uma amostra representativa de trabalhadores de empresas cadastradas no SESI. Com
isso, a avaliação de uma amostra de trabalhadores selecionados em diversos estados do Brasil ofereceria informações generalizáveis aos
demais. Além de minimizar custos, este procedimento permitiria a execução da pesquisa.
Como parte do planejamento do estudo foram criados instrumentos para coleta de dados e adquiridos equipamentos para aferições
antropométricas de circunferências abdominal e braquial e peso - e de pressão arterial. Foram também elaborados manuais de
instruções, para auxiliar a padronização das informações coletadas, e de codificação, para orientar o preenchimento das respostas,
bem como produzidos insumos técnicos educativos,listados a seguir e apresentados nos apêndices e anexos do Manual de Instruções
para Coleta de Dados e de Codificação dos Questionários ;
• Carta ao empresário
• Carta ao trabalhador
• Ficha de conglomerado para empresas
• Termo de consentimento
• Questionário de pesquisa
• Ficha de aferição
• CARTÃO EU SOU ASSIM
• Ficha de avaliação de fatores de risco
• Mapa diário de campo
• Manual de instruções para as equipes de pesquisadores
• Tabela do índice de massa corporal
• Manual de codificação
• Lista de códigos para medicamentos para hipertensão, colesterol e diabetes
• Orientações gerais sobre fatores de risco para doenças cardiovasculares
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•
•
•
•
•
•

Lista de códigos dos tipos de ocupação dos trabalhadores nas empresas
Dinâmica da coleta de dados
Fôlderes educativos do SESI
Cartaz educativo
Fita de vídeo (Cuidados com o Coração)
Orientações gerais sobre fatores de risco para doenças cardiovasculares

Os equipamentos utilizados na pesquisa incluíram:
• Balança eletrônica (marca Plenna, modelo Mea - 07400)
• Biombo e escada de dois degraus
• Estadiômetro (marca Tonelli, modelo vertical)
• Fita inelástica
• Televisor
• Monitores de pressão arterial (marca OMRON, modelos HEM 705 CP e HEM 706)
• Videocassete
O questionário utilizado na pesquisa foi detalhadamente discutido em reunião com os consultores e os profissionais do SESI, com vistas
a utilizar a experiência prévia em pesquisa e coleta de dados nas empresas. A etapa seguinte incluiu o teste dos instrumentos e da
logística que seria adotada.
O projeto foi planejado para ser apresentado ao trabalhador em seqüência que permitisse a identificação de fatores de risco e
características associadas, a quantificação do risco cardiovascular, a sensibilização do trabalhador para a intervenção educativa e,
finalmente, a intervenção para modificação de estilo de vida e comportamentos. Para tanto, foram definidas as seguintes etapas:
a) Entrevista
Os trabalhadores foram entrevistados individualmente, no local de trabalho, sobre características pessoais, nível socioeconômico, hábitos
de vida, comportamentos e história pessoal e familiar de doença cardiovascular mediante um questionário padronizado. O questionário
foi desenvolvido e utilizado em pesquisas anteriores, conduzidas em Porto Alegre, por um dos consultores e pesquisadores associados.
A maior parte das questões sobre os fatores de risco investigados havia sido testada, com confirmação de sua reprodutibilidade.
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b) Aferição de pressão arterial, antropometria e coleta de sangue
Durante a entrevista, foram realizadas duas aferições de pressão arterial, segundo técnica padronizada17, utilizando-se equipamentos
automáticos, marca OMRON (Omron, Tóquio, Japão), modelos HEM – 705 CP e HEM – 706, aprovados pelo Conselho Britânico de
Hipertensão18 e validados19. Calculou-se a média de duas aferições com correção para o perímetro braquial. Aferiu-se também a
freqüência cardíaca.
A avaliação de medidas antropométricas incluiu a aferição de peso, de altura e das circunferências braquial e abdominal. Utilizouse balança digital marca Plenna, modelo Mea–07400, com capacidade de até 150 kg e precisão de 100 gramas. Para aferição de
altura, usou-se estadiômetro marca Tonelli, modelo vertical, acoplado à parede, com 220 cm de comprimento e precisão de 1 mm. As
circunferências foram medidas com fita inelástica marca Secca, com precisão de 1 mm.
A coleta de sangue foi realizada com os trabalhadores em jejum de 12 horas, em data agendada após a entrevista, e as amostras foram
enviadas a um laboratório de cada um dos estados envolvidos: Alagoas, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O
estado de Tocantins enviou o sangue coletado para São Paulo para ser analisado no Laboratório Central do Hospital da Universidade
Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Esse mesmo hospital recebeu 10% das amostras para controle de qualidade.
c) Definição e pontos de corte dos fatores de risco investigados
A seguir, apresentam-se as definições das variáveis e os pontos de corte utilizados para caracterizar a presença dos fatores de risco.
1 – Hipertensão arterial
Hipertensão arterial, estabelecida por valores iguais ou superiores a 140 mmHg de pressão sistólica ou 90 mmHg de pressão diastólica,
ou valores inferiores a estes, para trabalhadores em uso de medicamentos anti-hipertensivos20.
Pré-hipertensão, condição que permite identificar indivíduos em risco de vir a desenvolver hipertensão, foi detectada por pressão
sistólica entre 120-139 mmHg ou diastólica entre 80-89 mmHg21. O diagnóstico de hipertensão arterial com base na média de duas
aferições necessita, em termos clínicos, de confirmação subseqüente, mas é, por outro lado, o procedimento padrão de estudos
epidemiológicos20, 21.
2 – Obesidade, pré-obesidade e excesso de peso
A adequação do peso em relação à altura do indivíduo foi estabelecida utilizando-se o índice de massa corporal (IMC), calculado pela
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divisão do peso (quilogramas) pelo quadrado da altura (metros). Empregaram-se os pontos de corte do IMC para definir baixo peso
(< 18,5 kg/m2), eutrófico ou normal (18,5-24,9 kg/m2), pré-obesidade (25,0-29,9 kg/m2), obesidade (> 30,0 kg/m2), obesidade extrema
(> 40,0 kg/m2) e excesso de peso (> 25,0 kg/m2)22.
3 – Obesidade central
Obesidade central foi detectada através da circunferência da cintura, medida no ponto médio entre a crista ilíaca e o rebordo da última
costela, utilizando-se como ponto de corte circunferência igual ou superior a 102 cm para homens e igual ou superior a 88 cm para
mulheres23. Há outros pontos de corte para a circunferência da cintura, propostos segundo a etnia ou o país de nascimento24, como,
por exemplo, 94 cm para homens e 80 cm para mulheres da Europa, ou 90 cm e 80 cm, respectivamente, para indivíduos provenientes
das Américas Central e do Sul. Contudo, optou-se pelo ponto de corte recomendado na I Diretriz Brasileira de Síndrome Metabólica17.
4 – Tabagismo
Caracterizaram-se como tabagistas os trabalhadores que mantinham o hábito de fumar cigarros, independentemente da quantidade,
e como ex-fumantes os que declararam ter cessado o hábito.
5 – Consumo de bebidas alcoólicas
O consumo de bebidas alcoólicas foi investigado quanto ao hábito atual referido sobre o período de duas semanas anteriores à
entrevista. Nesse período, coletaram-se informações sobre todos os tipos de bebidas e quantidades ingeridas pelos trabalhadores.
Determinou-se o consumo abusivo de bebidas alcoólicas pela ingestão de 30 gramas ou mais de etanol por dia pelos homens, e de
15 gramas ou mais por dia pelas mulheres (V Diretrizes de Hipertensão). Transformando-se as gramas em volume de bebidas mais
freqüentemente consumidas, para os homens, abuso poderia ser caracterizado pelo consumo diário superior a uma garrafa de cerveja
(600 ml), um cálice aperitivo ou “martelo” de cachaça (100 ml), um cálice de vinho (300 ml) e duas doses de uísque (50 ml)17. Para as
mulheres, abuso foi caracterizado pelo consumo de metade dessas quantidades.
• Diabetes mellitus
Diabetes mellitus foi identificado pelo diagnóstico médico prévio, informado pelo trabalhador, ou pela determinação da glicemia após
um período de 12 horas de jejum, considerando-se > 126 mg/dL (> 7,0 mmol/l) como critério diagnóstico25. Glicemia de jejum alterada
foi caracterizada por glicemia de jejum entre 100 e 125 mg/dL26.
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• Dislipidemia
O perfil lipídico foi avaliado através das dosagens de colesterol total, LDL-colesterol e HDL-colesterol, em mg/dL. A partir dos valores
contínuos foram criados pontos de corte utilizando as Diretrizes internacionais27 e brasileira28, considerando-se colesterol total ótimo
(< 200 mg/dL), limítrofe (200-239 mg/dL) ou alto (> 240 mg/dL); LDL-colesterol ótimo (< 100 mg/dL), desejável (100-129 mg/dL),
limítrofe (130-159 mg/dL), alto (160-189 mg/dL) ou muito alto (> 190 mg/dL) e HDL-colesterol baixo (< 40 mg/dL) ou alto (> 60 mg/dL).
Triglicerídios foram calculados segundo a fórmula de Friedwald29.
• Síndrome metabólica
No Estudo SESI, utilizou-se a definição de síndrome metabólica estabelecida na I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da
Síndrome Metabólica (I-DBSM)17, baseada no National Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III).
A síndrome está presente quando há a combinação de pelo menos três dos componentes apresentados no Quadro 1.
Quadro 1 – Componentes da síndrome metabólica segundo a I-DBSM (2005)
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• Inatividade física
O questionário sobre atividade física – International Physical Activity Questionare (IPAQ) – foi desenvolvido por um grupo de
pesquisadores internacionais e validado para o português30, sendo recomendado pela Organização Mundial da Saúde e Centro de
Controle e Prevenção de Doenças para investigação de inatividade física em estudos epidemiológicos31. Entre as diferentes versões do
IPAQ, utilizou-se a versão reduzida, com perguntas sobre atividades físicas vigorosas, moderadas e caminhadas praticadas em uma
semana rotineira, formuladas mediante entrevista. O cálculo do escore foi feito com base na duração e freqüência com que foram
realizadas as respectivas atividades, e utilizou-se o protocolo de análise do IPAQ, disponibilizado em novembro de 2005.
Consideram-se atividades vigorosas aquelas que necessitam de grande esforço físico e que fazem o indivíduo suar bastante e/ou
provocam aumento expressivo da respiração ou dos batimentos cardíacos. Atividades moderadas são as que requerem algum esforço
físico e aumentam a freqüência respiratória.
O protocolo de análise do IPAQ permite categorizar os indivíduos em três níveis de atividade física: baixo, médio e alto. Alto nível de
atividade física está associado a maiores benefícios à saúde e se caracteriza pela prática diária de pelo menos uma hora de atividade
física de intensidade moderada ou 30 minutos de atividades vigorosas acima do nível basal. Atividade física em nível basal, por exemplo,
equivaleria a caminhar 5.000 passos por dia, e alto nível de atividade física seria caminhar 12.500 passos por dia, ou o equivalente em
atividades moderadas ou vigorosas.
Nível moderado é obtido com 30 minutos de atividades físicas moderadas na maior parte dos dias. Esta recomendação era feita
anteriormente para atividades de lazer, com o objetivo de promoção da saúde em populações. Nível baixo de atividade física é aquele
que não preenche os critérios para os níveis alto ou moderado.
Os escores também podem ser convertidos em calorias, e há evidências de que a prática de atividade física que promova o dispêndio
de menos de 1.000 quilocalorias por semana é insuficiente para a prevenção de doenças cardiovasculares e permite caracterizar os
indivíduos sedentários32.
• História familiar de hipertensão e de diabetes mellitus
Estes dois fatores de risco foram considerados positivos se presente em um dos progenitores.
• Dieta não-saudável
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Investigaram-se componentes e hábitos da dieta relacionados à elevação da pressão arterial (adição de sal), dislipidemia (emprego
de banha para preparar a comida), além de alimentos associados a risco ou prevenção de doenças não-transmissíveis, por meio de
perguntas específicas. Consumo inferior a uma vez por dia de frutas, verduras e legumes foi considerado insuficiente. Os trabalhadores
com este padrão de consumo são os que estariam aquém da ingestão diária de 400-500 gramas de frutas e vegetais, estratégia global
da Organização Mundial da Saúde para a prevenção de doenças não-transmissíveis33. Consumo excessivo de sal foi determinado pela
adição de sal à comida servida no prato, sendo considerado fator de risco se o comportamento fosse usual. Adotaram-se os pontos de
corte para a freqüência de ingestão de < 1; > 4 ou > 1 por dia ou semana.
• Outras variáveis
Idade, gênero e escolaridade são características sócio-demográficas associadas a risco cardiovascular, detectadas por idade mais
avançada, gênero masculino e baixa escolaridade. Utilizaram-se gênero masculino e ter concluído até o ensino fundamental (baixa
escolaridade) como categorias de risco, e as seguintes categorias para idade: 15-34, 35-44, 55-54 e 55-76 anos.
Utilizou-se análise de regressão logística múltipla para determinar as características associadas independentemente aos fatos de risco.
Para análise dos dados utilizou-se o SPSS (Statistical Package for Social Science, versão 11.5, Chicago Illinois). Calcularam-se razões de
produtos cruzados e seus respectivos intervalos de confiança de 95%. Assim, por exemplo, analisou-se a associação de idade com
hipertensão controlando-se para gênero, escolaridade e porte da indústria. Resultados superiores a um indicam que a característica está
associada a risco e, se inferiores à unidade, indicam que a presença da característica reduz a prevalência do fator de risco, desde que o
intervalo de confiança não inclua a unidade.
d) Quantificação do risco cardiovascular
As respostas do questionário e as aferições dos níveis de pressão arterial, circunferência da cintura e índice de massa corporal foram
utilizadas para determinar o risco cardiovascular inicial, ao final da intervenção. O perfil de risco foi transcrito para a Ficha de Avaliação
de Fatores de Risco, criada especialmente para a pesquisa. Ao obterem-se os resultados laboratoriais de glicemia e perfil lipídico, o
risco cardiovascular foi determinado, e o resultado encaminhado ao trabalhador, com orientações específicas sobre os fatores de risco
identificados e recomendações a respeito dos procedimentos que deveriam ser adotados.
Na avaliação inicial, os indivíduos que apresentassem pelo menos uma das características a seguir foram considerados como pertencendo
à categoria de risco:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Pressão arterial > 140 mmHg ou > 90 mmHg, na segunda aferição
Em indivíduos diabéticos, pressão arterial > 130 ou > 85 mmHg
Índice de massa corporal > 25 kg/m2
Tabagismo, independentemente da intensidade
Sedentarismo (menos de 150 minutos de atividade física semanal)
Consumo abusivo de bebidas alcoólicas (mais de dois drinques/dia)
Colesterol total > 200 mg
História pessoal de hipertensão arterial e diabetes mellitus
História familiar de hipertensão arterial, diabetes mellitus, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral

Todos os trabalhadores receberam orientações para modificação do estilo de vida e para prevenção ou controle da pressão arterial e do
diabetes mellitus. Aqueles caracterizados como apresentando risco foram cadastrados e encaminhados para confirmação diagnóstica
de hipertensão ou diabetes mellitus assim como para acompanhamento.
e) Intervenção educativa
O objetivo da intervenção educativa, num primeiro momento, foi o de fornecer informações sobre níveis pressóricos elevados, erros
alimentares, sedentarismo, obesidade, malefícios do tabagismo e risco do consumo abusivo de bebidas alcoólicas. Num segundo
momento, o objetivo visava a reflexão sobre esses problemas de saúde, o reconhecimento dos fatores de risco existentes e o estímulo
para busca de auxílio para a mudança de comportamentos.
• Primeira intervenção educativa
Após a entrevista, as aferições e a coleta de sangue, realizou-se uma intervenção educativa com informações sobre fatores de risco
para doenças cardiovasculares, realizada através de um vídeo. Logo após, o trabalhador era solicitado a preencher o Cartão Eu Sou
Assim (Apêndice C) e, ao concluir o registro das informações, passava a receber orientações expositivas dialogadas realizadas por um
profissional capacitado.
O Cartão Eu Sou Assim, criado para esta pesquisa, é utilizado como uma técnica de auto-avaliação para identificar fatores de risco para
doença cardiovascular e comportamentos não-saudáveis.
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Ao final da atividade de grupo, o coordenador respondia às perguntas dos trabalhadores quanto aos fatores de risco identificados e
às formas de controle, reforçando e esclarecendo os principais pontos abordados no vídeo. O profissional de saúde oferecia, além de
orientação verbal, as cartilhas Prevenindo a Pressão Alta, Prevenindo o Diabetes Mellitus e Redução do Consumo do Álcool e Tabagismo,
que indicam as condutas necessárias para mudar o estilo de vida a fim de prevenir as doenças cardiovasculares.
• Segunda intervenção educativa
Após a revisão dos dados coletados na entrevista e o preenchimento da Ficha de Avaliação de Fatores de Risco, os profissionais do SESI
retornaram à empresa para a entrega da ficha aos trabalhadores.
O retorno ocorreu de diferentes formas de acordo com as características de cada empresa, o resultado da avaliação e a existência ou
não de serviços de saúde próprios para os trabalhadores. Por exemplo, trabalhadores que não apresentavam fatores de risco ou perfil
de risco receberam a ficha de avaliação em grupos pequenos. Contudo, aqueles com níveis de pressão arterial ou exames laboratoriais
elevados receberam retorno individual e foram encaminhados à consulta médica, realizada de acordo com a realidade local.
4.2 Estudo-Piloto
A implementação da pesquisa foi testada, em todas as suas etapas, em estudo-piloto empreendido em empresa da cidade de Canoas, Rio
Grande do Sul. A tentativa inicial de efetuar a coleta de dados através de autopreenchimento do questionário não foi bem sucedida. Os
trabalhadores despendiam mais tempo do que o previsto e havia muitos erros no preenchimento das respostas. Assim, os questionários
foram refeitos, e a pesquisa sobre o perfil epidemiológico foi realizada através de entrevistas individuais. O estudo-piloto incluiu 291
trabalhadores (210 homens e 81 mulheres), servindo para aprimorar algumas perguntas do questionário, reformular o Manual de
Instruções para as equipes de pesquisadores, confirmar as prevalências de alguns fatores de risco utilizados no cálculo de tamanho da
amostra e, principalmente, para antecipar potenciais problemas na coleta de dados e nas orientações fornecidas aos trabalhadores.
O estudo-piloto identificou algumas dificuldades potenciais, orientando o desenvolvimento de estratégias para prevenir sua ocorrência
durante a condução da pesquisa. Uma das estratégias foi a criação de núcleos regionais de pesquisa no SESI. Em cada estado foi
constituído um grupo com coordenadores e supervisores de campo, para acompanhar a atuação das equipes de entrevistadores. Estas
equipes receberam o apoio do Departamento Nacional do SESI e de consultores para o planejamento e trabalho de campo, além de
treinamento e supervisão.
A digitação dos dados foi feita em banco de dados criado no programa Epinfo, versão 2000, com controle de amplitude e consistência
na entrada dos dados. A análise do estudo-piloto permitiu identificar problemas no banco de dados e determinou que fossem planejadas
verificações adicionais de consistência na entrada dos dados, além de digitação dupla dos dados.
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Os resultados do estudo-piloto foram apresentados no III Fórum Global sobre Prevenção e Controle de Doenças Não-Transmissíveis,
realizado pela Organização Mundial de Saúde, em 2003, no Rio de Janeiro.
4.3 Seleção e Capacitação das Equipes de Pesquisa
Foram treinadas equipes para aplicar o questionário, efetuar as medidas antropométricas, aferir a pressão arterial e implementar a
intervenção educativa, sendo todos os procedimentos realizados em seqüência e no mesmo dia. O SESI capacitou 247 profissionais para
a realização da pesquisa nos cinco estados selecionados. Os profissionais contratados incluíam estudantes universitários, enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem, entre outros. Cada equipe foi constituída por, pelo menos, um coordenador e dois ou mais
supervisores do trabalho de campo, profissionais do quadro funcional dos Departamentos Regionais do SESI.
O treinamento das equipes para realizar a coleta e a codificação dos dados da pesquisa ocorreu nos Departamentos Regionais dos
cinco estados sorteados: Alagoas, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Tocantins (vide Descrição da Amostragem
de Trabalhadores Sorteados para a Avaliação do Perfil Epidemiológico).
A Tabela 1 apresenta o número e o tipo de capacitação realizada, bem como o número de participantes nas capacitações e o número
de profissionais que efetivamente participaram do trabalho de campo.
O objetivo das capacitações foi o de preparar as equipes locais para realizarem de forma padronizada todas as etapas da pesquisa:
• Sensibilizar a empresa para a proposta do projeto de pesquisa através de carta-convite e contato telefônico para agendar a
primeira visita.
• Visitar a empresa para explicar a proposta da pesquisa, confirmar a autorização para realizá-la, acertar datas, verificar o número
de trabalhadores por setor, sortear os funcionários e verificar as instalações e os equipamentos disponíveis.
• Iniciar o trabalho de campo com o preenchimento da ficha de conglomerados e mapa diário de campo.
• Iniciar a coleta de dados: entrevista com preenchimento do questionário, aferição e registro de medidas.
• Coletar sangue para os exames realizados em data previamente combinada com a empresa, antes dos trabalhadores terem
respondido o questionário e passado pelas aferições e pela intervenção.
• Codificar os dados coletados.
• Enviar os dados para o Departamento Nacional do SESI, em Brasília, para digitação no banco de dados nacional.
Também foram testados os procedimentos relacionados à intervenção educativa: apresentação do vídeo Cuidados com o Coração,
preenchimento do Cartão Eu Sou Assim e orientação em grupo sobre fatores de risco para doença cardiovascular. Foram igualmente
testadas a coleta de sangue e a entrega da ficha de Avaliação de Fatores de Risco. Cada entrevistador foi capacitado para a coleta de
dados e intervenção em treinamento de 26 horas e para avaliação e codificação de dados em curso de 16 horas. O número total de
entrevistadores treinados e as equipes por Estado estão apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1 – Capacitação das equipes de pesquisa para o trabalho de campo, avaliação de fatores de risco e codificação dos questionários
por estado-alvo (2006)

*Participantes treinados – o número de participantes nas capacitações foi maior do que o de pessoas que realizaram o trabalho de campo da pesquisa.
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O módulo de treinamento foi idêntico e aplicado igualmente a todas as equipes. As equipes do Rio Grande do Sul e do Rio de
Janeiro exigiram maior número de horas devido ao número mais elevado de entrevistadores a serem treinados. O programa inicial de
treinamento para os pesquisadores abordou os seguintes temas:
• Apresentação do projeto de pesquisa
• Objetivos do treinamento
• Apresentação do fluxo da pesquisa (visão do conjunto)
• Simulação de todas as etapas da pesquisa, incluindo contato com a empresa sorteada; orientação para o preenchimento da ficha
de conglomerado; seleção dos trabalhadores; mapa diário de campo; realização da entrevista; preenchimento do questionário
com o manual de instruções; aferições de peso, pressão arterial, circunferências abdominal e braquial; antropometria; intervenção
educativa com apresentação do vídeo; aplicação do Cartão Eu Sou Assim; orientação sobre fatores de risco para doenças
cardiovasculares; orientação sobre coleta de sangue para exames; esclarecimento de dúvidas do trabalhador
• Trabalho de campo com a equipe em uma indústria-piloto, com realização de todas as etapas da pesquisa
• Avaliação do trabalho de campo realizado, com revisão e esclarecimento de dúvidas
• Preenchimento da Ficha de Avaliação de Fatores de Risco dos trabalhadores da empresa e orientação de como proceder em
relação à devolução das informações
• Avaliação do treinamento e encerramento das atividades
Próximo à finalização da etapa de coleta de dados, ministrou-se um segundo treinamento, com carga horária de 16 horas, para orientar
a codificação dos dados aos pesquisadores. Nesse treinamento foram realizados:
• Avaliação do trabalho de campo e das dificuldades e facilidades para o seu desenvolvimento
• Treinamento para codificação dos questionários, utilizando o Manual de Codificação
• Início da codificação dos questionários produzidos pela equipe dos Departamentos Regionais sob supervisão de consultor
• Treinamento dos coordenadores e supervisores para supervisão da atividade de codificação e controle de qualidade de 20% dos
questionários codificados (avaliar a qualidade do trabalho de codificação dos questionários aleatoriamente)
• Revisão e esclarecimento de dúvidas sobre codificação no grande grupo
• Avaliação do treinamento
4.4 Controle de Qualidade
Para assegurar a qualidade na coleta de dados, aplicaram-se questionários padronizados e treinaram-se auxiliares de pesquisa e
supervisores na técnica de entrevista e no preenchimento do questionário. Manuais foram disponibilizados aos entrevistadores. Todos
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os procedimentos foram supervisionados por um profissional, freqüentemente um funcionário do SESI.
Além disso, testaram-se todos os procedimentos no estudo-piloto e foram realizadas visitas às equipes de pesquisa durante o trabalho
de campo, com o objetivo de verificar a adoção dos procedimentos e resolver problemas específicos das equipes. As entrevistas e as
aferições foram codificadas e revisadas pelos coordenadores dos estados e, durante o trabalho de campo, 10% dos questionários foram
enviados à consultora do trabalho de campo para avaliação do preenchimento e das informações registradas.
Criou-se um banco de dados especialmente para o projeto com verificação de amplitude e consistência dos dados digitados; a entrada
de dados foi feita em duplicata por digitadores contratados pelo SESI. A comparação dos bancos de dados reduziu a probabilidade de
erros de digitação, e os erros remanescentes foram identificados e corrigidos durante a análise dos dados.
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5 DESCRIÇÃO DA AMOSTRAGEM DE TRABALHADORES SORTEADOS PARA A
AVALIAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
5.1 Definição da População-Alvo
A população-alvo foi definida como a população de trabalhadores das empresas cadastradas na Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) contribuintes para o SESI, considerando-se apenas as de pequeno (20 a 99 funcionários), médio (100 a 499 funcionários) e grande
porte (> 500 funcionários). De acordo com os dados da RAIS de 2003, o total desse universo seria de 5.453.439 trabalhadores.
5.2 Tamanho e Seleção da Amostra
A complexidade da coleta dos dados, que compreendia várias etapas – avaliação física, coleta de sangue e retorno ao trabalhador de um
diagnóstico de sua condição de saúde, entre outras –, acarretando a permanência de assistentes de pesquisa por um período prolongado
nas indústrias, levou à definição de que ela seria feita em um estado por região do Brasil. Dado o tema da pesquisa, considerou-se que a
variabilidade entre os estados seria aceitável, podendo-se sortear apenas um por região do país. O estado foi sorteado em cada região,
os Departamentos Regionais do SESI foram consultados e foi verificado o interesse em participar da pesquisa.
Levando-se em conta o interesse em testarem-se algumas associações, como gênero e idade, para detectarem-se os indivíduos sob
maior risco de desenvolver doenças não-transmissíveis, estimou-se um tamanho de amostra de 5.000 indivíduos, suficiente para
detectarem-se prevalências tão extremas quanto 5% e 50%, com um erro de amostragem da ordem de 5%.
A amostra foi selecionada a partir de dados do Ministério do Trabalho e Emprego dos estados de Alagoas, Mato Grosso do Sul, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul e Tocantins, cada um deles representando uma região do país. Nesses estados foram listadas as indústrias
cadastradas no SESI, sorteando-se uma amostra de trabalhadores proporcional ao total de trabalhadores dos mesmos. Em seguida
procedeu-se à seleção das empresas, estratificadas pelo número de trabalhadores: 20 a 99 (empresa pequena), 100 a 499 (empresa
média) e 500 ou mais trabalhadores (empresa grande). O número de trabalhadores em cada estrato foi proporcional ao total de
trabalhadores do estado naquele estrato. As microempresas (menos de 20 funcionários) foram excluídas da amostra por opção da
coordenação, para a viabilidade do projeto. A partir daí, foi definido um número fixo de trabalhadores a ser entrevistado em cada
estrato.
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5.3 Processo de Estimação
Procedeu-se inicialmente à ponderação da amostra em relação à população, para garantir as proporções dos estados sorteados
considerando-os representantes de suas respectivas regiões. Concomitantemente à ponderação, foram aplicados os fatores de expansão,
calculados como quocientes entre os universos (Nijk) dos ijk domínios de interesse da pesquisa e os correspondentes tamanhos da
amostra pesquisada (nijk). Os domínios de estimação estruturados para o cálculo desses fatores foram 30: i = 5 (região), j = 3 (porte da
empresa) e k = 2 (gênero). Dessa forma, a cada trabalhador entrevistado foi atribuído o peso do domínio ijk ao qual pertencia. O total
expandido da amostra (n = 4.818) equivale a um universo de N = 5.453.046 trabalhadores.
Após a seleção das empresas em cada estado, planejou-se o contato com as mesmas para obter-se a adesão ao projeto e o consentimento
para realizar a pesquisa, além da identificação de todos os setores e o sorteio de trabalhadores de diferentes setores da empresa. No
contato com as empresas, detectaram-se algumas divergências entre as informações disponibilizadas pelo SESI e o verificado na prática.
Algumas haviam mudado de porte, outras dispunham de um número de empregados maior ou menor do que o registrado na base de
dados e, finalmente, algumas estavam fechadas. Com isso, houve substituição de empresas, utilizando-se as que haviam sido sorteadas
como excedentes para suprir potenciais perdas.
A análise realizada utilizou a ponderação para assegurar que os trabalhadores estudados representassem o total de trabalhadores das
indústrias das diversas regiões do país. Estimativas feitas com base na amostra não ponderada ignorariam o fato de que a população de
empregados nas empresas de grande porte é 20 vezes maior que a das empresas de pequeno porte, e que há diferenças na distribuição
nas diversas regiões do Brasil.
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6 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS TRABALHADORES
6.1 Participação das Empresas e Trabalhadores
A taxa de participação das empresas foi de 93,1%, e a dos trabalhadores, de 96,4%. As empresas sorteadas se distribuíram em várias
cidades dos estados, contribuindo para a representatividade de apenas um estado por região. Estas taxas de cobertura indicam que a
amostra de trabalhadores estudada é representativa dos trabalhadores de empresas cadastradas no SESI e que os resultados da análise
de fatores de risco são generalizáveis ao conjunto de trabalhadores assalariados do Brasil.
O número total de trabalhadores entrevistados foi discretamente inferior ao planejado, dadas as dificuldades logísticas. Os intervalos de
confiança são, portanto, mais amplos do que os estimados originalmente. A discreta redução do tamanho amostral não influenciou o
teste de hipóteses, que se baseou na comparação de grandes grupos. A composição final da amostra é apresentada na Tabela 2.
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Tabela 2 – Estado e porte das empresas e número de trabalhadores incluídos na amostra (2006)

Aplicando-se a ponderação à amostra e expandindo-se ao universo de trabalhadores, as proporções de trabalhadores ficaram distribuídas
por região conforme apresentado na Tabela 3.
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Tabela 3 – Distribuição dos trabalhadores de acordo com a proporção em cada região (2006)

*Amostra a partir do RAIS, 2003.

6.2 Descrição das Características Socioeconômicas e Demográficas dos Trabalhadores da Indústria
Os trabalhadores eram predominantemente homens (76,5%), com média de 35,4 + 10,7 anos de idade e renda familiar entre três e
dez salários mínimos (52,4%) (Tabela 4). Observou-se proporção reduzida de trabalhadores com menos de 18 anos (0,8%) e com mais
de 50 (8,7%), havendo uma concentração de trabalhadores jovens.
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Tabela 4 – Características dos 4818 trabalhadores que participaram do Estudo SESI (2006)

6.3 Prevalência de Fatores de Risco para Doenças Não-Transmissíveis em Trabalhadores da Indústria
A Tabela 5 apresenta as prevalências dos fatores de risco nos trabalhadores da indústria. Através da prevalência é possível determinar
a freqüência relativa do fator de risco na população, sendo calculada pelo número de trabalhadores com o fator de risco dividido pelo
total de trabalhadores. Observa-se que mais de um quarto dos trabalhadores estavam expostos a hipertensão, pré-obesidade, excesso
de peso, HDL-colesterol baixo, hábitos inadequados de dieta e história familiar positiva para hipertensão e diabetes.

38

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS EM TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DO BRASIL

Tabela 5 – Prevalência de fatores de risco para doenças não-transmissíveis em 4818 trabalhadores da indústria (2006)

+ Pressão > 140/90 mmHg ou uso de anti-hipertensivos
* Pré-obesidade: índice de massa corporal = 24,9-29,9 kg/m2
** Obesidade: índice de massa corporal ≥ 30,0 kg/m2
*** Excesso de peso: índice de massa corporal ≥ 25,0 kg/m2
**** Obesidade central detectada através de circunferência da cintura: em homens ≥ 102 cm e em mulheres ≥ 88 cm
f Consumo abusivo em homens: ≥ 30 gramas de álcool/dia; em mulheres: ≥ 15 gramas de álcool/dia
ff Diabetes mellitus detectado através de diagnóstico prévio ou glicemia de jejum de ≥ 126 mg/dL
‡ Critérios de síndrome metabólica da I Diretriz Brasileira
‡‡ Escore do International Physical Activity Questionnaire: baixo nível de atividade
‡‡‡ História familiar positiva: pai e/ou mãe com doença

A determinação da magnitude de trabalhadores expostos aos fatores de risco pode ser estimada pela projeção das prevalências de
fatores de risco para o universo de trabalhadores (Tabela 6). Estas informações são necessárias para delinear intervenções específicas
para controle dos fatores de risco.
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Tabela 6 – Número estimado de trabalhadores da indústria com fatores de risco para doenças não-transmissíveis (2006)

∫ Fonte: RAIS 2003
+ Pressão > 140/90 mmHg ou uso de anti-hipertensivos
* Pré-obesidade: índice de massa corporal = 24,9-29,9 kg/m2
** Obesidade: índice de massa corporal ≥ 30,0 kg/m2
*** Excesso de peso: índice de massa corporal ≥ 25,0 kg/m2
**** Obesidade central detectada através de circunferência da cintura: em homens ≥ 102 cm e em mulheres ≥ 88 cm
f Consumo abusivo em homens: ≥ 30 gramas de álcool/dia; em mulheres: ≥ 15 gramas de álcool/dia
ff Diabetes mellitus detectado através de diagnóstico prévio ou glicemia de jejum de ≥ 126 mg/dL
‡ Critérios de síndrome metabólica da I Diretriz Brasileira
‡‡ Escore do International Physical Activity Questionnaire: baixo nível de atividade
‡‡‡ História familiar positiva: pai e/ou mãe com doença

A Tabela 7 apresenta os fatores de risco nos trabalhadores de acordo com o porte da indústria. A prevalência de fatores de risco tendeu
a ser mais freqüente em indústrias de grande porte, exceto pelo emprego de banha no preparo da comida e ausência de consumo de
frutas e verduras pelo menos uma vez ao dia.
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Tabela 7 – Prevalência de fatores de risco para doenças não-transmissíveis em trabalhadores de acordo com o porte da indústria (2006)

f O número total de trabalhadores não corresponde ao total de entrevistados devido à falta de informações para algumas variáveis.
Análises através do teste do qui-quadrado de Pearson
+ Pressão > 140/90 mmHg ou uso de anti-hipertensivos
* Pré-obesidade: índice de massa corporal = 24,9-29,9 kg/m2
** Obesidade: índice de massa corporal ≥ 30,0 kg/m2
*** Excesso de peso: índice de massa corporal ≥ 25,0 kg/m2
**** Obesidade central detectada através de circunferência da cintura: em homens ≥ 102 cm e em mulheres ≥ 88 cm
ff Consumo abusivo em homens: ≥ 30 gramas de álcool/dia; em mulheres: ≥ 15 gramas de álcool/dia
fff Diabetes mellitus detectado através de diagnóstico prévio ou glicemia de jejum de ≥ 126 mg/dL
‡ Critérios de síndrome metabólica da I Diretriz Brasileira
‡‡ Escore do International Physical Activity Questionnaire: baixo nível de atividade
∫ Teste de tendência linear
‡‡‡ História familiar positiva: pai e/ou mãe com doença
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Na Tabela 8, estão indicadas as prevalências dos fatores de risco para trabalhadores dos gêneros masculino e feminino. Observa-se que
muitos deles foram mais freqüentes em homens, como, por exemplo, hipertensão, tabagismo, consumo abusivo de bebidas alcoólicas,
diabetes e excesso de peso. Outros, como obesidade central e sedentarismo, foram mais prevalentes em mulheres.
Tabela 8 – Prevalência de fatores de risco para doenças não-transmissíveis de acordo com o gênero em trabalhadores da indústria (2006)

f O número total de trabalhadores não corresponde ao total de entrevistados devido à falta de informações para algumas variáveis.
Análises através do teste do qui-quadrado de Pearson
+ Pressão >140/90 mmHg ou uso de anti-hipertensivos
* Pré-obesidade: índice de massa corporal = 24,9-29,9 kg/m2
** Obesidade: índice de massa corporal ≥ 30,0 kg/m2
*** Excesso de peso: índice de massa corporal ≥ 25,0 kg/m2
**** Obesidade central detectada através de circunferência da cintura: em homens ≥ 102 cm e em mulheres ≥ 88 cm
ff Consumo abusivo em homens: ≥ 30 gramas de álcool/dia; em mulheres: ≥ 15 gramas de álcool/dia
fff Diabetes mellitus detectado através de diagnóstico prévio ou glicemia de jejum de ≥ 126 mg/dL
‡ Critérios de síndrome metabólica da I Diretriz Brasileira
‡‡ Escore do International Physical Activity Questionnaire: baixo nível de atividade
‡‡‡ História familiar positiva: pai e/ou mãe com doença
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Destaca-se, na Tabela 9, que escolaridade elevada – definida por ter nível médio ou superior – associou-se a maior prevalência de alguns
fatores de risco, como dislipidemia e sedentarismo, enquanto hipertensão, tabagismo, emprego de banha para cozinhar e história
familiar de diabetes associaram-se com baixa escolaridade (ensino fundamental).
Tabela 9 – Prevalência de fatores de risco para doenças não-transmissíveis de acordo com a escolaridade em trabalhadores da indústria (2006)

f O número total de trabalhadores não corresponde ao total de entrevistados devido à falta de informações para algumas variáveis.
Análises através do teste do qui-quadrado de Pearson
+ Pressão > 140/90 mmHg ou uso de anti-hipertensivos
* Pré-obesidade: índice de massa corporal = 24,9-29,9 kg/m2
** Obesidade: índice de massa corporal ≥ 30,0 kg/m2
*** Excesso de peso: índice de massa corporal ≥ 25,0 kg/m2
**** Obesidade central detectada através de circunferência da cintura: em homens ≥ 102 cm e em mulheres ≥ 88 cm
ff Consumo abusivo em homens: ≥ 30 gramas de álcool/dia; em mulheres: ≥ 15 gramas de álcool/dia
fff Diabetes mellitus detectado através de diagnóstico prévio ou glicemia de jejum de ≥ 126 mg/dL
‡ Critérios de síndrome metabólica da I Diretriz Brasileira
‡‡ Escore do International Physical Activity Questionnaire: baixo nível de atividade
‡‡‡ História familiar positiva: pai e/ou mãe com doença
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6.4 Características Associadas à Prevalência de Fatores de Risco para Doença Cardiovascular em Trabalhadores da
Indústria
a) Hipertensão arterial
A Tabela 10 mostra que a prevalência de hipertensão aumentou com a idade, foi maior em homens e cerca de 20% dos trabalhadores
masculinos mais jovens apresentavam a condição.
Tabela 10 – Prevalência de hipertensão arterial e intervalo de confiança 95% em trabalhadores da indústria de acordo com a idade e
o gênero (2006)

Análises através do Teste do Qui-quadrado de Pearson
f O número total de trabalhadores não corresponde ao total de entrevistados devido à falta de informações para algumas variáveis.
ff Valor P < 0,001 para teste de associação
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A maior parte dos trabalhadores com hipertensão desconhecia ser portadora desta condição (58,4%, vs 41,3% que possuíam o
diagnóstico e 0,3% que não lembravam). A Tabela 11 mostra que o Estudo SESI detectou hipertensão mais freqüentemente entre
os homens e os trabalhadores mais jovens, comparativamente às mulheres e aos trabalhadores com 45 anos ou mais, que possuíam
diagnóstico prévio.
Entre os trabalhadores sem diagnóstico prévio de hipertensão, 42,8% (IC 95% 40,5-43,5) apresentavam pré-hipertensão, ou seja, alto
risco de vir a desenvolvê-la. Esta condição foi mais prevalente entre os homens (48,1% vs 26,0%), menos freqüente entre trabalhadores
de empresas de médio porte (38,5% vs 46,6% de pequeno e 43,5% de grande porte) e com idade superior a 54 anos (33,9% vs
42,4% com 15-34 anos, 44,1% com 35-44 anos e 43,8% com 45-54 anos).
		
Tabela 11 – Trabalhadores da indústria com hipertensão cujo diagnóstico foi realizado no Estudo SESI ou previamente (2006)

Análises através do Teste do Qui-quadrado de Pearson
f O número total de trabalhadores não corresponde ao total de entrevistados devido à falta de informações
para algumas variáveis.
ff Valor P < 0,001 para o teste de associação
fff Valor P = 0,4
*Totais não fecham 100% devido aos valores ignorados
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Observa-se, na Tabela 12, que, entre os trabalhadores que possuíam diagnóstico prévio de hipertensão, 61,7% estavam em tratamento
medicamentoso anti-hipertensivo, mas em 62,7% destes a hipertensão não estava controlada.
Tabela 12 – Trabalhadores da indústria com diagnóstico prévio de hipertensão em tratamento e com pressão não controlada (2006)

Análises através do Teste do Qui-quadrado de Pearson
f O número total de trabalhadores não corresponde ao total de entrevistados devido à falta de informações
para algumas variáveis.
* Pressão ≥ 140/90 mmHg
** Valor P < 0,001
*** Valor P = 0,002
‡ Valor P = 0,02
‡‡ Valor P > 0,2; teste de tendência linear P = 0,1
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A Tabela 13 apresenta os anti-hipertensivos usados pelos trabalhadores para tratar a hipertensão, isoladamente ou em associação,
destacando-se o predomínio do uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina e diuréticos.
Tabela 13 – Medicamentos anti-hipertensivos em uso pelos trabalhadores da indústria* (2006)

* Os medicamentos podem estar sendo usados como medicação única ou em associação
f O número total de trabalhadores não corresponde ao total de entrevistados, devido à falta de informações para algumas
variáveis.

b) Pré-obesidade, obesidade e excesso de peso
Os trabalhadores da indústria apresentaram prevalência reduzida de baixo peso (1,7%), 48,3% tinham peso adequado para a altura
(IMC = 18,5 a 24,9 kg/m2), 31,8%, pré-obesidade (IMC = 25,0 a 29,9 kg/m2), 13,3%, obesidade (IMC > 30,0 kg/m2) e apenas 0,5%
preenchia critério para obesidade extrema (IMC > 40,0 kg/m2).
Destaca-se, na Tabela 14, o aumento marcante na prevalência de excesso de peso (IMC > 25,0 kg/m2) e pré-obesidade com o aumento
da idade, tanto em homens quanto em mulheres.
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Tabela 14 – Prevalência de pré-obesidade, obesidade e excesso de peso e intervalo de confiança 95% em trabalhadores da indústria
de acordo com a idade e o gênero (2006)

Análises através do Teste do Qui-quadrado de Pearson
f O número total de trabalhadores não corresponde ao total de entrevistados devido à falta de informações para algumas variáveis.
ff Valor P < 0,001 para teste de associação.

c) Obesidade central
Observa-se, na Tabela 15, a prevalência elevada de obesidade central em mulheres com 45 anos ou mais.
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Tabela 15 – Prevalência de obesidade central e intervalo de confiança 95% em trabalhadores da indústria de acordo com a idade e o
gênero (2006)

Análises através do Teste do Qui-quadrado de Pearson
f O número total de trabalhadores não corresponde ao total de entrevistados devido à falta de informações para
algumas variáveis.
* Valor P < 0,001 para teste de associação com idade.

d) Tabagismo
Tabagismo foi referido por 15,8% dos trabalhadores, e 19,5% informaram ter abandonado o hábito.
A Tabela 16 mostra que, entre os trabalhadores homens, a prevalência de ex-tabagismo aumentou com a idade e a de tabagismo atual
não se modificou substancialmente. Entre as mulheres houve tendência à elevação na prevalência de tabagismo atual com a idade.
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Tabela 16 – Prevalência de tabagismo atual e passado entre trabalhadores da indústria (2006)

Análises através do Teste do Qui-quadrado de Pearson.
f Valor P < 0,001 para teste de associação.

Verifica-se, na Tabela 17, que, entre os trabalhadores fumantes na data da entrevista, os homens fumavam uma carteira ou mais por dia
(36,4% vs 23,4% nas mulheres), e não houve diferenças marcantes com a idade e o porte da indústria.
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Tabela 17 – Cigarros fumados por dia entre os trabalhadores da indústria que são fumantes atuais (2006)

Análises através do Teste do Qui-quadrado de Pearson
f Valor P = 0,002
ff Valor P = 0,2
fff Valor P = 0,12

e) Consumo de bebidas alcoólicas
O Estudo SESI identificou que 64,7% dos trabalhadores – 68,4% homens e 52,4% mulheres – tinham o hábito de consumir bebidas
alcoólicas, sendo 14,8% constituídos por ex-consumidores e 20,6% declarando-se abstêmios.
A análise do padrão de consumo de bebidas alcoólicas, baseada nas informações referidas pelos trabalhadores, sobre qualquer
quantidade de bebida alcoólica consumida nas duas semanas anteriores à entrevista, foi relatado por 54,7% dos homens e por 35,7%
das mulheres. Observa-se, na Tabela 18, que, apesar de se constatar diferença significativa no padrão de consumo entre homens e
mulheres, não houve influência importante da idade.
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Tabela 18 – Padrão de consumo de bebidas alcoólicas entre trabalhadores da indústria (2006)

Análises através do Teste do Qui-quadrado de Pearson
f Valor P = 0,5
ff Valor P = 0,6

f) Diabetes mellitus
A prevalência de diabetes, considerando-se os casos previamente diagnosticados (diabetes referido) e os novos (detectados através da
dosagem da glicemia de jejum), foi maior entre os homens, e neles aumentou significativamente com a idade (Tabela 19). Nas mulheres,
houve um número reduzido de casos de diabetes e apenas tendência à elevação com a idade.
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Tabela 19 – Prevalência de diabetes e intervalo de confiança 95% em trabalhadores da indústria de acordo com a idade e o gênero (2006)

Análises através do Teste do Qui-quadrado de Pearson
f O número total de trabalhadores não corresponde ao total de entrevistados devido à falta de informações
para algumas variáveis.
ff Valor P < 0,001 para teste de associação
fff Valor P = 0,07 para teste de associação

A Tabela 20 apresenta a prevalência de trabalhadores com glicemia de jejum alterada e que, portanto, estão em risco de se tornarem
diabéticos e de apresentarem mais eventos cardiovasculares do que os com glicemia normal. Houve aumento marcante da glicemia de
jejum alterada, particularmente após os 35 anos para os homens e os 45 anos para as mulheres.
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Tabela 20 – Prevalência de glicemia de jejum alterada e intervalo de confiança 95% em trabalhadores da indústria de acordo com a
idade e o gênero (2006)

Análises através do Teste do Qui-quadrado de Pearson
f Valor P < 0,001 para teste de associação

Destaca-se, na Tabela 21, que, entre os trabalhadores com diabetes mellitus, mais de dois terços sabiam ser portadores da doença
previamente ao Estudo SESI.
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Tabela 21 – Trabalhadores da indústria com diabetes cujo diagnóstico foi realizado no Estudo SESI ou previamente (2006)

Análises através do Teste do Qui-quadrado de Pearson ou Teste Exato de Fischer
f O número total de trabalhadores não corresponde ao total de entrevistados devido à falta de informações
para algumas variáveis.
fff Valor P = 0,2 para teste de associação
ff Valor P = 0,4 para teste de associação

Entre os trabalhadores com diagnóstico prévio de diabetes, apenas 34,4% faziam uso de tratamento medicamentoso. A Tabela 22
apresenta os medicamentos utilizados pelos trabalhadores para tratar o diabetes mellitus.
Tabela 22 – Medicamentos utilizados no tratamento do diabetes mellitus pelos trabalhadores da indústria* (2006)

* Os medicamentos podem estar sendo usados como medicação isolada ou em associação
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g) Dislipidemia
As tabelas a seguir apresentam os resultados referentes aos lipídios sangüíneos. A grande maioria dos trabalhadores da indústria apresentou
níveis ótimos (< 100 mg/dL) de colesterol (71,7%), 20,3% tinham valores limítrofes (200-239 mg/dL) e em 7,7% os níveis estavam
elevados (> 240 mg/dL). Níveis de LDL-colesterol ótimos (< 100 mg/dL) estavam presentes em 44,8% dos trabalhadores, 31,4% tinham níveis
desejáveis (100-129 mg/dL), 15,0%, valores limítrofes (130- 159 mg/dL), 5,0%, altos (160-189 mg/dL) e em 1,7% dos trabalhadores os níveis
estavam muito altos (> 190 mg/dL). HDL-colesterol baixo estava presente em 26,4% (< 40 mg/dL) e 17,6% tinham níveis altos (> 60 mg/dL).
Observam-se, na Tabela 23, as diferenças nas prevalências de colesterol total limítrofe e alto e sua associação com idade, tanto para
homens quanto para mulheres.
A análise das frações do colesterol não mostrou resultados consistentes entre os grupos etários. Homens e mulheres mais jovens (<
45 anos) apresentaram maior proporção de LDL-colesterol desejável ou ótimo. As trabalhadoras com 55 anos ou mais tiveram maior
prevalência de HDL-colesterol baixo, e as com 45-54 anos, maior prevalência de níveis altos.
Tabela 23 – Prevalência de colesterol limítrofe e elevado em trabalhadores da indústria (2006)

* Colesterol limítrofe: 200-239 mg/dL ** Colesterol alto: > 240 mg/dL. Análises através do Teste do Qui-quadrado de Pearson.
f O número total de trabalhadores não corresponde ao total de entrevistados devido à falta de informações para algumas variáveis
f Valor P < 0,001.
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h) Síndrome metabólica
A prevalência de síndrome metabólica foi maior entre os homens e aumentou com a idade, de forma marcante a partir dos 55 anos
para ambos os gêneros (Tabela 24).
Tabela 24 – Prevalência de síndrome metabólica em trabalhadores da indústria (2006)

Análises através do Teste do Qui-quadrado de Pearson
f O número total de trabalhadores não corresponde ao total de entrevistados devido à falta de informações
para algumas variáveis
f Valor P < 0,001
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i) Inatividade física
Globalmente, 50,8% dos trabalhadores realizavam atividade física intensa, 34,8% praticavam níveis moderados e 14,4% efetuavam
baixo nível de atividade física.
A Tabela 25 mostra que houve diferenças entre homens e mulheres na prática de atividade física, destacando-se que, em todas as faixas
etárias, mais da metade dos homens praticavam atividades intensas, enquanto menos da metade das mulheres realizavam atividades
intensas ou moderadas. A análise do sedentarismo através do dispêndio de energia apresentou resultados muito semelhantes.
Tabela 25 – Prevalência de atividade física insuficiente em trabalhadores da indústria (2006)

Análises através do Teste do Qui-quadrado de Pearson
f O número total de trabalhadores não corresponde ao total de entrevistados devido à falta de informações para algumas variáveis
f Valor P = 0,02
ff Valor P = 0,01
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j) Dieta não-saudável
As Tabelas 26 a 28 apresentam o perfil de consumo de alimentos dos trabalhadores da indústria. Destacam-se, na Tabela 28, as
prevalências de consumo de carne de gado, embutidos, batata frita, além de baixa ingestão de frutas, verduras e legumes. Por outro
lado, 48,4% dos trabalhadores referiram ingerir peixe pelo menos uma vez por semana.
Tabela 26 – Prevalência de consumo de alimentos em 4818 trabalhadores da indústria (2006)
continua
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continuação

ATabela 27 mostra que os trabalhadores de indústrias pequenas apresentam diferenças quanto aos hábitos alimentares, comparativamente
aos que trabalham em indústrias de grande porte. Por exemplo, o consumo de frango com pele, charque, carne de sol e buchada foi
mais prevalente nas indústrias de pequeno porte versus o consumo de frango sem pele e peixe nas grandes indústrias.
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Tabela 27 – Prevalência de consumo de alimentos em trabalhadores da indústria de acordo com o porte da indústria (2006)

f O número total de trabalhadores não corresponde ao total de entrevistados, devido à falta de informações para algumas variáveis.
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A Tabela 28 indica que diferenças quanto ao comportamento alimentar entre homens e mulheres também foram detectadas. Os
primeiros, por exemplo, ingerem mais freqüentemente peixe, arroz e feijão, enquanto as últimas ingerem mais frutas, vegetais, legumes
e sucos de frutas.
Tabela 28 – Prevalência de consumo de alimentos em trabalhadores da indústria de acordo com o gênero (2006)
continua
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f O número total de trabalhadores não corresponde ao total de entrevistados, devido à falta de informações para algumas variáveis.

k) História familiar de hipertensão arterial e diabetes mellitus
Observam-se, nas Tabelas 29 e 30, as associações entre idade e história familiar de hipertensão e diabetes.
Tabela 29 – Prevalência de história familiar de hipertensão em trabalhadores da indústria de acordo com a idade e o gênero (2006)

Análises através do Teste do Qui-quadrado de Pearson
f O número total de trabalhadores não corresponde ao total de entrevistados devido à falta de informações para algumas variáveis
ff Valor P < 0,001
fff Valor P = 0,002
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Tabela 30 – Prevalência de história familiar de diabetes em trabalhadores da indústria, de acordo com a idade e o gênero (2006)

Análises através do Teste do Qui-quadrado de Pearson
f O número total de trabalhadores não corresponde ao total de entrevistados devido à falta de informações para algumas variáveis
ff Valor P < 0,001

• Características Associadas Independentemente aos Fatores de Risco
A Tabela 31 apresenta os resultados da análise de regressão logística múltipla, empregada para verificar se as características idade,
gênero, escolaridade e porte da indústria são determinantes independentes dos fatores de risco estudados. Nesta análise, observa-se que
gênero masculino é um determinante de hipertensão e dos demais fatores de risco, independentemente da idade, da escolaridade e do
porte da indústria. Assim, por exemplo, trabalhadores da indústria do gênero masculino têm 2,3 vezes mais chance de ter hipertensão
do que as mulheres, e isso independe do nível de escolaridade, da idade e do porte de indústria. Observando-se a amplitude do
intervalo de confiança de 95%, percebe-se que este risco poderia variar de 1,9 a 2,8. Como o intervalo não inclui a unidade, temos um
grau de certeza de 95% de que o risco verdadeiro encontra-se neste intervalo.
Nesta mesma análise, identifica-se que, além do gênero, a idade é um dos principais determinantes da presença dos fatores de risco.
Mesmo após controlar para o efeito do gênero, da escolaridade e do porte da indústria, a idade persistiu associada com a maior parte
dos fatores de risco estudados.
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Tabela 31 – Fatores de risco para doenças não-transmissíveis em 4.818 trabalhadores da indústria, 2006.
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6.5 Risco Cardiovascular Global
Na avaliação inicial, o risco individual foi estabelecido pela presença de um ou mais fatores de risco, e as orientações compatíveis com
mudanças de estilo de vida foram oferecidas aos trabalhadores tão logo o resultado dos exames laboratoriais tornou-se disponível.
Na etapa atual, cujo objetivo é determinar o perfil de risco cardiovascular para o conjunto de trabalhadores, adotou-se o Escore
de Framingham, que utiliza as variáveis: idade, colesterol total, colesterol-HDL, tabagismo e pressão sistólica com pontos de corte
específicos para idade e gênero34.
O cálculo do escore permite estimar a probabilidade de ocorrer um evento, infarto do miocárdio ou morte por doença coronariana, em
um período de 10 anos.
A Tabela 32 apresenta o escore de Framingham, destacando-se a prevalência mais elevada em homens, com idade igual ou superior a
45 anos e em trabalhadores de indústrias de grande porte. Observa-se que os trabalhadores representam uma subpopulação com baixa
probabilidade de eventos coronarianos, na qual 92,1% dos investigados apresentavam risco inferior a 10%, 7% tinham risco entre 10%
e 20% e apenas 0,9% estavam situados acima de 20%.
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Tabela 32 – Escore de Framingham para estimar risco de infarto do miocárdio ou mortalidade por doença coronariana em 10 anos, em
trabalhadores da indústria, de acordo com gênero, idade, porte da indústria e escolaridade (2006)

Análises através do Teste do Qui-quadrado de Pearson
* O número total de trabalhadores não corresponde ao total de entrevistados devido à falta de informações para algumas variáveis.
f Valor P < 0,001
ff Teste de tendência linear, Valor P = 0,007
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O terceiro relatório do painel de especialistas do programa nacional de educação sobre colesterol (Third Report of the National Cholesterol
Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults), nos Estados Unidos,
propõe que a avaliação de fatores de risco seja feita por uma abordagem global de fatores de risco, além do escore de Framingham.
A presença de dois ou mais fatores de risco é geralmente associada com maior risco de doença cardiovascular e torna-se interessante
avaliar a prevalência de fatores de risco combinados. Na abordagem proposta pelo NCEP-III, o risco global é identificado pela presença
de dois ou mais fatores de risco maiores apresentando efeito independente. O Quadro 2 contém as variáveis recomendadas no NCEP
III e as utilizadas no Estudo SESI.
Quadro 2 – Componentes da avaliação global de risco proposta pelo NCEP III (2006)

A Tabela 33 mostra que, segundo a abordagem global de avaliação de risco, 2,9% dos trabalhadores apresentam diabetes, considerado
equivalente à presença de doença coronariana, para fins de quantificação de risco, e 24,7% dos trabalhadores apresentam múltiplos
fatores de risco.
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Tabela 33 – Categorias de risco para doença coronariana, conforme NCEP III, em trabalhadores da indústria (2006)

A Tabela 34 apresenta as freqüências de trabalhadores com múltiplos fatores de risco, com destaque para homens, idade a partir de 35
anos e baixa escolaridade.
Tabela 34 – Avaliação global de risco em trabalhadores da indústria, de acordo com gênero, idade, porte da indústria e escolaridade (2006)

Análises através do Teste do Qui-quadrado de Pearson
* O número total de trabalhadores não corresponde ao total de entrevistados devido à falta de informações para algumas variáveis.
f Valor P < 0,001
ff Valor P = 0,5
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7 DISCUSSÃO
O Estudo SESI foi idealizado e desenvolvido por cardiologistas e epidemiologistas do Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade
Brasileira de Cardiologia, profissionais de saúde do SESI, representantes da Organização Pan-Americana de Saúde e do Ministério da
Saúde. Desde o planejamento e a cada etapa de desenvolvimento, o projeto foi apresentado, discutido e aprovado pelos membros das
instituições parceiras.
O projeto foi desenhado para estudar uma amostra representativa de trabalhadores da indústria do Brasil, com tamanho calculado para
permitir a detecção de fatores de risco, mesmo os menos freqüentes, testar hipóteses relacionadas ao gênero, à idade e ao porte da
empresa, bem como estabelecer o perfil de risco cardiovascular neste grupo profissional.
A taxa de participação elevada de empresas e de trabalhadores confirma o alcance dos objetivos operacionais do trabalho de campo.
Estudos com este escopo são pouco freqüentes em todo o mundo. Os mais conhecidos foram os realizados em indústrias e companhias
localizadas na área de Chicago, Estados Unidos, há mais de trinta anos, cujas taxas de participação foram de 53% no Chicago
Heart Association Detection Project in Industry, incluindo quase 40.000 trabalhadores35, de 67% no estudo Chicago Western Electric
Company, e de 91,9% no Chicago Peoples Gas, Light, and Coke Company36. Projeto desenvolvido com 5.749 trabalhadores do oeste
da Escócia obteve 70% de participantes que completaram toda a avaliação37.
No Brasil, pesquisas conduzidas em amostras representativas e com grande número de trabalhadores obtiveram taxas de participação
variando entre 77,9% e 93,2%, mas nenhuma38-40 utilizou amostragem tão ampla e representativa como a do Estudo SESI.
O predomínio do gênero masculino e o nível de escolaridade identificados nos trabalhadores da indústria foram similares aos observados
em trabalhadores da indústria de Santa Catarina, com 67,5% de homens e 51% com até oito anos de escolaridade38, mas diferem
do verificado em estudo realizado com servidores públicos de São Paulo, no qual 61,6% eram mulheres e 54,4% tinham nível de
escolaridade superior39.
No Estudo SESI foram identificadas prevalências elevadas de hipertensão, pré-obesidade, excesso de peso, obesidade central, tabagismo,
HDL-colesterol baixo, baixo nível de atividade física, ausência de consumo diário de frutas e verduras e história familiar de hipertensão e
diabetes. Por outro lado, colesterol e LDL-colesterol elevados, consumo abusivo de bebidas alcoólicas e diabetes mellitus apresentaram
baixa prevalência.
A distribuição dos fatores de risco de acordo com o porte da empresa mostrou maior concentração em indústrias de grande porte,
confirmou a maior prevalência em homens, em trabalhadores com menor escolaridade (hipertensão, tabagismo, componentes de dieta
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e história familiar de doença) e com maior escolaridade (baixo nível de atividade física e relacionado ao metabolismo dos lipídios).
Estudos de fatores de risco em amostras populacionais permitem detectar maior proporção de indivíduos hipertensos que
desconheciam sua condição do que a de pacientes não hipertensos, ao passo que, para o diabetes, o rastreamento possui mais caráter
confirmatório.
Há semelhança metodológica do Estudo SESI com outros três realizados em trabalhadores, com os quais os resultados podem ser
comparados. Estudo em funcionários da Universidade de Brasília registrou 37,9% de servidores hipertensos – sendo 45,9% homens e
24,8% mulheres41. Pesquisa em funcionários do Hospital das Clínicas de São Paulo mostrou 26%: 32% homens e 22% mulheres42.
Estudo em trabalhadores da Petrobrás detectou 18,2% de hipertensos43. No Estudo SESI, as proporções de trabalhadores com préhipertensão que desconheciam ter pressão elevada, e em uso de medicamentos anti-hipertensivos e com hipertensão não controlada
foram semelhantes aos descritos nesses trabalhos.
Os resultados do Estudo SESI sobre prevalência de hipertensão são reproduzidos em grandes estudos internacionais em trabalhadores,
como o realizado em uma indústria da Índia (30%; IC 95%: 28-32%)44, em trabalhadores franceses (27,3% nos homens e 14,7% nas
mulheres, na primeira visita para avaliar pressão)45 e nos integrantes da força de trabalho americana, em que 15% dos americanos
empregados apresentavam hipertensão, sendo 18% homens e 13% mulheres46.
Portanto, a prevalência de hipertensão verificada no Estudo SESI foi semelhante às relatadas em outras pesquisas envolvendo trabalhadores,
com maior prevalência em homens e menor prevalência em mulheres, e foi levemente inferior às obtidas em estudos populacionais
realizados no Brasil, que utilizaram o mesmo critério para definir hipertensão, a qual variou de 33,7% a 36,5% (V Diretrizes).
Finalmente, deve-se considerar que diferenças na prevalência de hipertensão entre trabalhadores e a população geral são esperadas.
O efeito de estar saudável para trabalhar resulta na seleção de participantes com menor prevalência de fatores de risco. Hipertensão
não é causa direta de aposentadoria precoce, incapacidade para o trabalho, ou mobilidade ocupacional, portanto os trabalhadores que
podem ser incluídos em pesquisas deste tipo são os que sobrevivem às doenças relacionadas à hipertensão.
No Estudo SESI, verificou-se prevalência elevada de excesso de peso (49,7%), semelhante à detectada em funcionários da Universidade
de Brasília (56,8%) e em trabalhadores da Petrobrás (54%), no Rio de Janeiro47. Mulheres empregadas na companhia inglesa Marks
and Spencer (M&S) apresentaram prevalência de excesso de peso de 39% versus 45,1% do Estudo SESI48.
No Brasil, obesidade acomete principalmente indivíduos adultos, e há tendência ao crescimento das taxas49. Dados do Instituto Nacional
do Câncer (INCA), para amostra populacional de 15 capitais brasileiras, em 2003, apontam prevalência de excesso de peso de 40%50.
Em estudo transversal, de base populacional, realizado em Porto Alegre, 11,8% dos homens e 15,5% das mulheres apresentavam
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obesidade51. Estes valores são similares aos 13,5% de obesidade detectada no estudo SESI.
Nos Estados Unidos, as taxas de excesso de peso e obesidade estão entre as mais elevadas do mundo. Na população americana adulta,
em 2001-2002, 65,7% dos indivíduos apresentavam excesso de peso, sendo que 30,6% eram obesos e 5,1% tinham obesidade
extrema52.
Obesidade central foi detectada em 13,5% dos trabalhadores da indústria, resultado inferior ao descrito para a população adulta de
São Leopoldo, RS, na qual 39% das mulheres e 19% dos homens tinham adiposidade central53.
Tabagismo foi identificado em 15,8% dos trabalhadores da indústria, resultado próximo ao verificado nos trabalhadores da Petrobrás
(12,4%)43 e em funcionários da Universidade de Brasília (19,5%)41. Contudo, nos trabalhadores indianos, a prevalência de tabagismo
atual (36%) foi muito superior à descrita no Estudo SESI54.
A prevalência de tabagismo regular, identificada pelo INCA, foi de 19%. A comparação com dados de outras pesquisas populacionais
sugere que está havendo redução do tabagismo na população adulta50.
Sobre o consumo de bebidas alcoólicas, deve-se destacar que existem diferenças nas informações coletadas sobre o hábito de beber,
chamado de padrão de consumo, e o realizado em um período reduzido de duas semanas. Sabe-se que o consumo realizado nesse
período é, em média, inferior ao descrito como sendo o padrão usual de consumo. Além disso, o consumo abusivo de bebidas alcoólicas
não é freqüentemente relatado devido ao medo da perda de emprego e ao constrangimento social. Apesar de haver potenciais erros
sistemáticos na coleta dos dados sobre consumo, foram identificadas diferenças entre os gêneros masculino e feminino no Estudo SESI.
A proporção de trabalhadores da indústria que declararam consumir bebidas alcoólicas – 54,7% dos homens e 35,7% das mulheres
– foi semelhante à descrita pelos funcionários da Universidade de Brasília, hábito relatado por 63,3% dos homens e por 34,2% das
mulheres41. A prevalência de consumo abusivo detectada no Estudo SESI (6,7%) foi muito inferior à descrita para a população adulta
de Porto Alegre (15,5%)55.
No Estudo SESI, foram identificados 2,9% de trabalhadores diabéticos, resultado equivalente àquele descrito para os funcionários da
Petrobrás (2,5%)43. No Brasil, o trabalho que avaliou a prevalência de diabetes foi o Estudo Multicêntrico Brasileiro, realizado de 1986
a 1988, que detectou 7,6% de diabéticos entre indivíduos com 30 a 69 anos, residindo em nove capitais brasileiras56. No projeto
Bambuí, 2,3% dos adultos apresentavam diabetes57.
Por outro lado, a prevalência de diabetes no estudo SESI foi inferior àquelas descritas para amostra representativa da população
americana adulta, em 1999-2000, na qual 5,9% dos indivíduos possuíam diagnóstico prévio e 2,4% foram detectados no estudo,
resultando em uma prevalência combinada de 8,3% de diabetes58.
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A prevalência de dislipidemia detectada no Estudo SESI, através do colesterol total igual ou superior a 200 mg/dL, foi muito inferior
ao resultado obtido no estudo da Petrobrás (56,6% vs 28%) e àquele verificado na Campanha Nacional de Alerta sobre o Colesterol
Elevado, realizada em 2002, no qual 40% dos participantes tinham colesterol limítrofe ou elevado e 13% tinham colesterol elevado59.
Contudo, resultados idênticos foram descritos em uma amostra não probabilística populacional de indivíduos adultos de São José do
Rio Preto, SP60. A prevalência de colesterol elevado verificada no Estudo SESI é semelhante à identificada na população adulta do Rio
Grande do Sul (5,6%)61. Estes resultados, porém, são inferiores aos descritos para a população americana adulta, na qual 17,2% dos
participantes apresentavam colesterol > 240 mg/dL e 50,4% tinham > 200 mg/dL, em 1999-200062.
A prevalência de síndrome metabólica nos trabalhadores da indústria foi inferior às estimativas de cerca de 20% em indivíduos com
20 anos ou mais, e de 40% para aqueles com 40 anos ou mais63. Os resultados do Estudo SESI são comparáveis às prevalências de
síndrome metabólica detectadas na população chinesa, com 35 anos a 64 anos, sendo 12,7% nos homens e 14,2% nas mulheres64.
Os resultados verificados no Estudo SESI para inatividade física são muito inferiores aos descritos para o Brasil (29,5%; IC 95%: 27,531,6) pela Organização Mundial da Saúde65 a partir de re-análise de estudos realizados no País66-68 e ao resultado obtido pelo INCA
(37%) para quinze capitais brasileiras50.
Dependendo do instrumento utilizado para avaliar o nível de atividade física, os resultados podem ser muito diferentes68. No estudo
realizado em Bambuí, MG, 47,7% dos indivíduos com mais de 60 anos e 28,0% (IC 95%: 25,1-30,9) dos com 18 a 59 anos declararam
ser sedentários nas atividades diárias67, comparativamente a 68,3% dos indivíduos com 20 anos ou mais de São José do Rio Preto, SP67.
Além dos fatores de risco tradicionais para doença cardiovascular, hipertensão arterial, dislipidemias e tabagismo, destaca-se o risco
decorrente do consumo de uma dieta não saudável. Não há um padrão único de dieta não saudável, mas elementos comuns que
incluem o consumo elevado de carne vermelha, gordura saturada, carboidratos simples e ingestão reduzida de fibras. Este padrão
caracteriza a dieta ocidental, associada à epidemia de obesidade e prevalência de doenças não transmissíveis. No contexto de prevenção
há duas dietas, a Mediterrânea e a DASH – Dietary Approaches to Stop Hypertension –, para as quais há evidências de efeito benéfico,
com redução da incidência de doença cardiovascular ou dos níveis pressóricos69.
No estudo SESI, investigaram-se hábitos de dieta relacionados à elevação da pressão arterial (adição de sal), dislipidemias (consumo
de banha e ovos), além de ingestão de frutas e vegetais associados à prevenção de doenças não-transmissíveis. O aumento no padrão
de consumo de frutas e vegetais faz parte da estratégia global da Organização Mundial da Saúde para a prevenção de doenças nãotransmissíveis e envolve a recomendação da ingestão diária de 400-500 gramas de frutas e vegetais33. Apesar da recomendação, cerca
de 43% dos trabalhadores não ingerem cerca de uma porção ou unidade de frutas ou vegetais por dia, havendo diferenças marcantes
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de acordo com o porte da indústria e o gênero.
A maior parte das características associou-se com os fatores de risco para doenças não-transmissíveis, e o efeito foi independente.
A avaliação de risco mostrou que 7% dos trabalhadores apresentam risco de sofrer um evento coronariano grave em 10 anos, e para a
grande maioria o risco é inferior a 10%. A prevalência de múltiplos fatores de risco (dois ou mais) foi mais freqüente do que as demais
categorias de risco, acometeu cerca de um quarto dos trabalhadores, particularmente homens com mais de 35 anos e com baixa
escolaridade.
A agregação de dois ou mais fatores de risco para doença coronariana descrita no Estudo SESI foi marcadamente inferior à verificada
na população adulta de Salvador-BA, cerca de 24% vs 68%70.
Concluindo, o Estudo SESI foi pioneiro ao avaliar o perfil de fatores de risco para doenças não-transmissíveis e iniciar intervenção
educativa para mudança da morbimortalidade. Finda a pesquisa, a difusão dos resultados permitirá a retribuição devida àqueles que
participaram e a seus empregadores, fornecendo subsídios para o aperfeiçoamento e expansão da intervenção educativa com vistas à
promoção da saúde do trabalhador da indústria.
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ANEXO A – MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA COLETA DE DADOS
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APRESENTAÇÃO
Este manual tem o propósito de orientar e auxiliar a realização da Pesquisa “Levantamento Epidemiológico dos Trabalhadores
da Indústria quanto às Doenças Crônicas Não-Transmissíveis”.
O objetivo geral do estudo é reduzir a morbi-mortalidade das doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) por meio da promoção de
hábitos saudáveis de vida e prevenir agravos à saúde do trabalhador da indústria através do conhecimento do perfil epidemiológico e
da detecção de fatores de risco existentes.
Pretende-se com esta pesquisa conhecer as DCNT (hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade, entre outras) prevalentes na
população de trabalhadores da indústria e realizar um diagnóstico que determine o perfil de risco para implementar programas de
educação para a saúde que estimulem o desenvolvimento de atitudes e comportamentos saudáveis por meio de modificações no estilo
de vida.
Este estudo servirá de modelo para outros países da América Latina e do Caribe. Entre os resultados esperados estão os de realizar
uma avaliação inédita dos trabalhadores da indústria brasileira, obter dados nacionais e por DR desses trabalhadores, apoiar o
redirecionamento das ações do SESI na área de saúde, lazer e educação e realizar promoção da saúde e detecção precoce das DCNT.
O trabalho de pesquisa e intervenção possui quatro etapas: coleta de dados por meio de uma entrevista e da aferição de medidas;
intervenção educativa com a apresentação de um vídeo, preenchimento de um cartão auto-explicativo e orientações gerais sobre os
fatores de risco; coleta de sangue para exames laboratoriais; revisão do questionário e preenchimento de uma avaliação dos fatores de
risco de cada trabalhador.
Integram este texto, além de orientações específicas para cada uma das etapas do trabalho, um fluxograma do trabalho de campo,
orientações sobre a postura do pesquisador e orientações gerais para os pesquisadores sobre os fatores de risco para as doenças
cardiovasculares.
Acreditando na importância do estudo para os trabalhadores da indústria brasileira, contamos com o empenho de todas as equipes nos
cinco estados sorteados para o desenvolvimento da pesquisa.
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1 FLUXOGRAMA DO TRABALHO DE CAMPO
DIA 1
Enviar carta convite (padrão) para a empresa participar da pesquisa
CONTATO TELEFÔNICO PARA AGENDAR PRIMEIRA VISITA

DIA 2
Visita à empresa para explicar o projeto, confirmar autorização para realizar a pesquisa, acertar datas, levantar número de
trabalhadores por setor, sortear os funcionários e verificar as instalações e equipamentos disponíveis.
Preenchimento da ficha de conglomerados.

DIA 3
Preenchimento do mapa diário de campo.
FLUXO PARA COLETA DE DADOS
Entrevista dos pesquisados com preenchimento do Questionário
Aferição e registro de medidas
INTERVENÇÃO
Apresentação do vídeo
Preenchimento do Cartão Eu Sou Assim
Orientação em grupo sobre fatores de risco para DCV
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Orientação sobre a coleta de sangue
Orientação sobre a entrega da ficha de avaliação de risco
COLETA DE SANGUE
A coleta de sangue para os exames será realizada em data previamente combinada com a empresa, após os trabalhadores terem
respondido o questionário e passado pelas aferições e pela intervenção.
CONFERÊNCIA E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS:
(após liberar o trabalhador)
Conferência do mapa diário de campo
Organização dos questionários e fichas
Preenchimento da ficha de avaliação de fatores de risco
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2 RECOMENDAÇÕES INICIAIS E PREPARO DO CAMPO DE PESQUISA
2.1 Contato com a empresa sorteada
• Enviar carta convite padrão (APÊNDICE I) para a empresa participar da pesquisa.
• Agendar visita da equipe do SESI por telefone.
Como fazer a substituição da empresa
Quando a empresa se recusar a participar do projeto de pesquisa ou estiver fechada, sua substituição deverá ser realizada utilizandose as listagens de empresas sorteadas para substituição, iniciando pela primeira suplente, de acordo com a ordem já estabelecida no
processo de sorteio.
Para realizar a substituição da empresa recomendamos primeiramente contato com o Coordenador Regional do SESI que fará contato
com a consultora responsável por acompanhar o trabalho de campo da pesquisa. Efetuar a substituição somente após a realização
destes contatos.
Deverá ser observado o número de trabalhadores a serem entrevistados na empresa inicialmente sorteada que não necessariamente
coincidirá com a empresa da lista de substituição. Exemplo: se a empresa a ser substituída tiver 50 trabalhadores e a primeira na
listagem de substituição tiver 10, devemos ir incluindo outras empresas da lista na ordem seqüencial das demais, na listagem, até se
completarem 50 trabalhadores. Esclarecemos ainda que, por se tratar de um sorteio aleatório, as empresas utilizadas para substituição
não necessariamente estarão no mesmo município.
2.2 Visita à empresa (o que fazer)
Durante a visita à empresa:
• Expor o objetivo da pesquisa para o empresário.
• Informar sobre a duração (tempo necessário) da pesquisa/intervenção e solicitar autorização para sua realização.
• Solicitar a relação dos empregados por setores para preenchimento da ficha de conglomerado.
• Informar sobre critério de sorteio aleatório para seleção dos participantes da pesquisa.
• Realizar o sorteio dos trabalhadores e deixar com o responsável da empresa uma carta de orientação sobre os objetivos da
pesquisa para ser entregue aos selecionados (APÊNDICE II).
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• Informar sobre exames laboratoriais e combinar o agendamento dos trabalhadores após a coleta de dados.
• Marcar datas para iniciar a pesquisa e fazer a previsão do número de dias e horas necessárias.
• Informar ao responsável da empresa que, após o resultado dos exames laboratoriais, será encaminhada aos trabalhadores a
Ficha de Avaliação de Risco.
A ficha identifica o grau de risco do trabalhador frente às doenças crônicas não-transmissíveis e contém orientações para o
encaminhamento aos serviços de saúde do SUS, SESI, médico da empresa ou outro, naqueles casos em que forem detectados fatores
de risco. Combinar com o responsável pela empresa a melhor forma de fazer essa devolução.
2.3 Seleção dos trabalhadores
Para realizar o sorteio dos participantes no estudo devemos utilizar as listagens de funcionários disponíveis no setor de pessoal da
empresa. Se os funcionários não estiverem numerados, faça a enumeração seqüencial de todos os funcionários, incluindo a direção e
proprietários com atividade na empresa.
Como fazer o sorteio
Utilize a tabela de números aleatórios (ANEXO I) iniciando por um ponto de partida escolhido ao acaso, vá percorrendo a lista de
números aleatórios de cima para baixo até o final da página e reinicie no topo da lista, na coluna seguinte.
Observe o número total de trabalhadores da empresa sorteada e, por exemplo, se ela tiver 500 funcionários, utilize os 3 primeiros
dígitos da tabela e, na seqüência, vá percorrendo a lista e observando se o número correspondente é menor ou igual a 500. Se o
número for menor ou igual a 500, anote-o, este será o primeiro trabalhador sorteado, o segundo número menor ou igual a 500 será
o próximo e assim sucessivamente até completar o número total de funcionários a serem sorteados.
Outro exemplo: em uma empresa com 48 funcionários, utilize os 2 primeiros dígitos da tabela e, na seqüência, vá percorrendo a lista
e observando se o número correspondente é menor ou igual a 48. Se o número for menor ou igual a 48, anote-o, este será o primeiro
trabalhador sorteado, o segundo número menor ou igual a 48 será o próximo e assim sucessivamente até completar o número total
de funcionários a serem sorteados naquela empresa.
Em uma empresa com 3.000 funcionários, utilize os 4 primeiros dígitos da tabela e, na seqüência, vá percorrendo a lista e observando
se o número correspondente é menor ou igual a 3000. Se o número for menor ou igual a 3.000, anote-o, este será o primeiro
trabalhador sorteado, o segundo número menor ou igual a 3.000 será o próximo e assim sucessivamente até completar o número total
de funcionários a serem sorteados.
Comparando-se os números da lista de números aleatórios sorteados com os números existentes na lista de funcionários, serão
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selecionados os participantes. Os funcionários selecionados devem ser avisados sobre os dias em que haverá pesquisa na empresa.
Realizar sempre o sorteio de um número excedente de trabalhadores que comporão uma lista de suplentes. A lista deverá ter em média
um número correspondente a 20% do número de trabalhadores sorteados para fazer a entrevista.
Como fazer a substituição dos trabalhadores faltosos ou recusas
A substituição dos trabalhadores faltosos que estiverem em licença saúde, em afastamento prolongado, impossibilitados de ser
entrevistados ou se recusarem a participar, somente poderá ser feita após duas ou três tentativas de entrevista em dias diferentes.
Quando não for possível entrevistar o trabalhador inicialmente sorteado, um novo nome da lista de suplentes será chamado para
participar, obedecendo-se ao critério seqüencial dos sorteados.
2.4 Orientações para o preenchimento da ficha de conglomerados
As fichas de conglomerados (APÊNDICE III) permitem mapear a empresa investigada e estimar a representatividade da amostra em
relação aos setores e ao número total de trabalhadores, além de identificar o percentual de perdas.
O supervisor da coleta de dados deve preencher a ficha na visita inicial quando será solicitada autorização para a realização da pesquisa
e combinadas as datas da coleta de dados. Quando não for possível o preenchimento da ficha na primeira visita à empresa, pela falta
da lista com a relação do número de funcionários por setor, retornar antes de iniciar o trabalho de campo à empresa ou agendar um
horário que preceda o início da coleta de dados para preenchê-la.
Passos para o preenchimento da ficha de conglomerados
Supervisor: preencher com letra legível o nome do responsável pela coleta de dados na empresa.
Estado: utilizar os seguintes códigos:
1. Alagoas
2. Mato Grosso do Sul
3. Rio de Janeiro
4. Rio Grande do Sul
5. Tocantins.
Cidade: preencher com letra legível o nome da cidade onde se situa a empresa.
Empresa: preencher com letra legível o nome da empresa sorteada.
Data: preencher o dia, o mês e o ano em que está fazendo a visita na empresa para combinar a coleta de dados.
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Listar todos os setores da empresa
Cada setor dentro da empresa é listado e, a partir de informações obtidas junto ao setor de pessoal, identificam-se os setores da
indústria (por exemplo, setor de pessoal, setor mecânico, administração) e o número de trabalhadores por setor. Em seguida anota-se o
número de trabalhadores sorteados para a amostra na coluna respectiva. Se todos os trabalhadores forem estudados, repita o número
de trabalhadores no setor, na coluna do número de trabalhadores selecionados.
Perdas ou recusas
No ÚLTIMO dia da coleta de dados registrar nessa ficha as perdas em cada setor, ou seja, os trabalhadores que faltaram ou estão em
licença e as recusas, isto é, aqueles que não quiseram participar. Não esquecer que o próprio setor de pessoal e a direção devem ser
incluídos como setores da empresa.
2.5 Lista de materiais e equipamentos necessários
Cada equipe deverá possuir:
2.5.1 Materiais
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA COLETA DE DADOS
FICHAS DE CONGLOMERADOS
LISTA DE NÚMEROS ALEATÓRIOS PLASTIFICADA
MAPA DIÁRIO DE CAMPO
QUESTIONÁRIOS DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
FICHAS DE AFERIÇÃO
CARTÕES EU SOU ASSIM
FÔLDERS EDUCATIVOS DO SESI
FICHAS DE AVALIAÇÃO DE RISCO
03 TABELAS PLASTIFICADAS DE AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC)
02 FITAS DE VÍDEO
ENVELOPES GRANDES PARA OS QUESTIONÁRIOS E FICHAS DE AFERIÇÃO PREENCHIDOS E AGRUPADOS EM CADA EMPRESA
ENVELOPES GRANDES PARA AS FICHAS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PREENCHIDAS EM CADA EMPRESA
15 LÁPIS COM BORRACHAS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 PRANCHETAS (APOIO PARA O PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS)
03 RÉGUAS
03 CANETAS E 03 LÁPIS COM CORDÃO PARA PESQUISADOR
03 APONTADORES
01 GRAMPEADOR
01 EXTRATOR DE GRAMPOS
01 CALCULADORA
01 FITA ADESIVA
01 TESOURA
01DEF (DICIONÁRIO DE ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS)
AVENTAL DE IDENTIFICAÇÃO DO SESI
CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO DO SESI

2.5.2 Equipamentos
•
•
•
•

01 TV				
01 BIOMBO			
01 ESTADIÔMETRO		
01 BALANÇA ELETRÔNICA

01 VÍDEO		
02 TENSIÔMETROS
02 FITAS INELÁSTICAS
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3 TRABALHO DE CAMPO
3.1 Orientações para o preenchimento do mapa diário de campo
O mapa diário de campo (APÊNDICE IV) auxilia a equipe de pesquisadores a visualizar graficamente sua produção e o andamento do
trabalho. Também ajuda a identificar com clareza pendências que possam surgir ou dados incompletos, como por exemplo, o fato de o
trabalhador ser hipertenso e não lembrar o nome do remédio que usa. Você anota esses dados na coluna “Casos Pendentes” para que
ele não fique esquecido, facilitando a busca da informação antes de encerrar a atividade na empresa.
Inicie registrando os dados de identificação no cabeçalho que são iguais aos da ficha de conglomerados.
Supervisor: preencher com letra legível o nome do responsável pela coleta de dados na empresa.
Estado: utilizar os seguintes códigos:
1. Alagoas
2. Mato Grosso do Sul
3. Rio de Janeiro
4. Rio Grande do Sul
5. Tocantins.
Cidade: preencher com letra legível o nome da cidade onde se situa a empresa.
Empresa: preencher com letra legível o nome da empresa sorteada.
Data: preencher o dia, o mês e o ano em que está fazendo a visita na empresa para combinar a coleta de dados.
A seguir, liste o nome dos trabalhadores selecionados para a entrevista naquele dia. No final do dia, revise se o trabalhador compareceu
e passou por todas as etapas de forma completa: questionário, aferição e intervenção educativa. Se ele concluiu as etapas, assinale
um X em cada uma delas. Se ele não concluiu uma etapa deixe a coluna em branco e anote o que faltou na coluna “Casos pendentes”.
Quanto à coleta de material para exames, confira se ele tem agendamento e anote a data marcada.
É fundamental para o sucesso da pesquisa e intervenção que todos os trabalhadores selecionados passem por todas as etapas
planejadas.

99

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS EM TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DO BRASIL

3.2 Orientações para a realização da entrevista
3.2.1 Recomendações importantes aos entrevistadores
• Manter o telefone celular desligado durante o período de trabalho de campo (entrevista, aferições e intervenção).
• Garantir a privacidade da entrevista, escolhendo um local reservado, sem a presença de outras pessoas além do entrevistador e
entrevistado.
• Todos os entrevistados devem receber a mesma mensagem que lhes permita interpretar as perguntas de maneira similar. Para
tanto:
• ler as orientações destacadas em caixas exatamente como estão escritas, na introdução da entrevista e no decorrer dela,
orientando os entrevistados de uma forma padronizada;
• tomar cuidado com as comunicações não-verbais (expressões faciais, olhares, gestos, tom de voz, postura do corpo) que podem
influenciar a compreensão e reação do entrevistado;
• não expressar surpresa, prazer, aprovação ou desaprovação diante de qualquer resposta;
• não emitir qualquer opinião, julgamento ou juízo de valor em momento algum.
• É imprescindível a enumeração correta do questionário. O número deve ser preenchido pelo Supervisor na folha de rosto de
todos os questionários programados para o dia, antes de iniciar a entrevista.
• O Supervisor ou entrevistador(a) deverá preencher os dados de identificação no cabeçalho do questionário (questões de
número 1 ao 6) antes de iniciar as entrevistas
• O(a) entrevistador(a) deve ser educado(a) e gentil e apresentar-se aos trabalhadores como técnico de saúde do SESI que está
fazendo uma pesquisa.
• O(a) entrevistador(a) deve explicar que o estudo é confidencial e que todas as informações ficarão circunscritas ao estudo. Esta
explicação pode ser reafirmada quando forem feitas as perguntas sobre renda familiar ou outra mais íntima sobre a vida pessoal
do informante.
• Antes de iniciar a entrevista, perguntar ao trabalhador se ele prefere ler ou que você leia o TERMO DE CONSENTIMENTO
(APÊNDICE V) que está junto com o questionário. No termo de consentimento estão presentes, de forma simplificada, informações
sobre a pesquisa. Após a leitura, verificar se ele tem dúvidas e se concorda em participar. Caso afirmativo, pedir a ele que assine
no final o termo de consentimento.
• Para a apresentação e orientação recomendamos ler a introdução do questionário (APÊNDICE VI) pausadamente, chamando
atenção para o sigilo e a não identificação do entrevistado. Isso é fundamental para se obter a confiança do entrevistado e a sua
cooperação e sinceridade.
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• Ao terminar a entrevista, verificar se não houve preenchimento incorreto ou esquecimento de alguma pergunta; nesse caso,
volte ao entrevistado e complemente as informações. Há sempre, pelo menos, uma alternativa para cada questão e todas devem
estar preenchidas (não deixar nada em branco).
• Esclarecer para a pessoa da empresa que irá ajudar na organização do trabalho que não se trata de teste ou prova, mas apenas
de um levantamento da opinião dos trabalhadores sobre questões de saúde.
• Solicitar que não seja divulgado para os demais trabalhadores o conteúdo do questionário, orientando o fluxo dos
entrevistados de forma a evitar o contato entre pessoas que já responderam o questionário e as que ainda irão fazê-lo, para que
não influenciem nas respostas.
3.2.2 Orientação para o preenchimento do questionário
A média de tempo de preenchimento do questionário (APÊNDICE VI) é de 20 minutos, sendo importante, nesse sentido, marcar o início
da entrevista.
O Supervisor ou entrevistador(a) deverá preencher os dados de identificação no cabeçalho do questionário (questões de número 1 a 6)
antes de iniciar a entrevista, conforme orientações que seguem:
1) Data: preencher com a data do dia em que é iniciada a coleta dos dados, utilizando dois dígitos para dia e mês.
2) Estado: utilizar os seguintes códigos:
1. Alagoas
2. Mato Grosso do Sul
3. Rio de Janeiro
4. Rio Grande do Sul
5. Tocantins.
3) Cidade: preencher com letra legível o nome da cidade onde se situa a empresa.
4) Número do questionário: preenchido pelo Supervisor Geral do Regional antes de distribuir os questionários para as equipes de
pesquisadores. Cada trabalhador deverá ter um número único, que não pode ser repetido. Os trabalhadores devem ser enumerados
consecutivamente à medida que preencherem o questionário em cada um dos estados. Observe os números dos questionários por
estado:
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a) Alagoas: os números dos trabalhadores de Alagoas iniciam com 1, que é fixo para todos os trabalhadores; os próximos 3 dígitos são
consecutivos a partir do número 001. Assim, por exemplo, a seqüência de números seria: 1001, 1002, 1003, 1004.
b) Mato Grosso do Sul: inicia com 2, que também é fixo para todos os trabalhadores; os próximos 3 dígitos são consecutivos a partir
do número 001. Assim, por exemplo, a seqüência de números seria: 2001, 2002, 2003, 2004.
c) Rio de Janeiro: inicia com 3, que também é fixo para todos os trabalhadores; os próximos 4 dígitos são consecutivos a partir do
número 0001. Assim, por exemplo, a seqüência de números seria: 30001, 30002, 30003, 30004.
d) Rio Grande do Sul: inicia com 4, que também é fixo para todos os trabalhadores; os próximos 4 dígitos são consecutivos a partir
do número 0001. Assim, por exemplo, a seqüência de números seria: 40001, 40002, 40003, 40004.
e) Tocantins: inicia com 5, que também é fixo para todos os trabalhadores; os próximos 3 dígitos são consecutivos a partir do
número 001. Assim, por exemplo, a seqüência de números seria: 5001, 5002, 5003, 5004.
5) Empresa: preencher com letra legível o nome da empresa sorteada.
6) Área de atividade da empresa: Registrar o tipo de atividade da empresa. Exemplo: construção civil, produção de calçados,
prestação de serviço.
Quadro: Começar a entrevista com o trabalhador. Iniciar a explicação da pesquisa com a leitura do quadro que está destacado abaixo:
Estamos fazendo uma avaliação sobre a saúde dos trabalhadores do Brasil. Na sua empresa, você e outros
trabalhadores foram sorteados para participarem desta pesquisa. Se você concordar em participar, precisamos que
responda a este questionário. Você concorda em participar?
Se o trabalhador fizer perguntas e quiser saber mais informações sobre a pesquisa, responda objetivamente. Explique que poderão
ser dadas mais informações NO FINAL do preenchimento do questionário.
7) Nome do trabalhador:
Pergunte o nome completo do trabalhador. Insista que o nome deve ser completo porque nomes comuns se repetem. Esta informação
não será digitada, mas servirá para recuperar informações que estiverem faltando, localizar e registrar os exames laboratoriais, bem
como revisar os trabalhadores encaminhados para consulta médica.
8) Qual é sua ocupação (serviço que faz) na empresa?
Descrever a função realizada pelo trabalhador. Por exemplo, chefe do setor pessoal, chefe da confecção de vestuário feminino, gerente
do setor de informática, operador de máquina de tingimento, técnico do setor de criação, funcionário da segurança, etc.
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9) Qual é a sua idade?
Escrever o número de anos completos no momento da entrevista.
10) Sexo
Não é necessário perguntar, basta observar. Marque com um X o sexo correspondente.
11) Até que ano você completou (passou de ano) na escola?
Preencher com o número de anos efetivamente completados. Se não passou de ano, na verdade não completou aquele ano. Para
pessoas que não estudaram, preencher 00. Para pessoas mais velhas que estudaram no sistema antigo:
primário: do 1o ao 5o ano; equivale da 1a à 5a série.
ginásio: da 1a à 4a série do ginásio, equivale da 6a à 8a série – quem a completou o primeiro grau tem 8 anos de estudo;
colegial/clássico: do 1o ao 3o ano; equivale ao nosso segundo grau de 9 a 11 anos de estudo.
Portanto, se completou o primário, preencher 5 anos; se completou o ginásio, preencher 8 anos; se completou o colegial ou clássico,
preencher 11 anos.
Se fez curso superior, acrescentar o número de anos do curso. Se fez mais de um curso superior, somar apenas o de maior duração.
12) Quantas pessoas moram na sua casa, incluindo você?
Morar significa dormir na casa 4 ou mais dias da semana. Preencher com o total de pessoas, exceto empregados.
13) Somando a renda (salário) de TODAS AS PESSOAS QUE MORAM na sua casa e que trabalham, quanto elas receberam
NO MÊS PASSADO?
Leia as faixas de renda e marque a alternativa citada pelo entrevistado.
É importante salientar que a renda refere-se ao mês anterior à coleta de dados em salários mínimos. Preencher com a soma da renda de
todas as pessoas que moram na casa do trabalhador. Alguns trabalhadores poderão não saber o valor em salários mínimos, neste caso
informar o valor total em Reais na última alternativa que deve ser lida. Os que souberem preencher em salários mínimos não precisam
preencher em Reais.
14) Você é casado(a) ou mora com companheira(o) fixa(o)?
Preencher NÃO se o trabalhador for solteiro e não morar com companheira, namorada ou noiva que não dorme na casa ou dorme
ocasionalmente.
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QUADRO
Leia a orientação do quadro a seguir exatamente como está escrita. Ela serve para informar ao trabalhador que estamos mudando de
assunto.
A seguir, vamos perguntar sobre algumas doenças que talvez você ou seus parentes próximos tenham.
Questões de 15 a 18 - Nos últimos 12 meses - < mês > do ano passado até agora, você:
< MÊS > = Esse símbolo deve ser trocado pelo nome do mês em que você está fazendo a pesquisa. Exemplo: você está pesquisando
em maio de 2003, então você diz: Nos últimos 12 meses – de maio do ano passado até agora você:
Fazer as perguntas, uma de cada vez, e aguardar a resposta. Marcar com um X as alternativas NÃO ou SIM, após cada uma das
perguntas. Não mencionar a alternativa “não lembro ou não sei”, apenas registrar essa resposta quando o entrevistado explicitar
espontaneamente que não sabe ou não lembra.
15) Fez um exame geral de saúde?
Considerar exame geral de saúde: exame periódico feito com médico do trabalho, consulta com clínico geral para prevenção, consultas
sem queixas específicas ou problemas de saúde.
16) MEDIU A PRESSÃO ARTERIAL?
17) Mediu o nível de colesterol?
18) Mediu o nível de açúcar no sangue?
Cada uma das perguntas deve ter uma resposta, marcada com um X. A resposta NÃO significa que nos últimos 12 meses não foi
realizado um exame geral de saúde, não foi medida a pressão nem o nível de colesterol ou de açúcar. Alguns poderão não ter certeza,
neste caso devem preencher “não lembro”. A pressão arterial pode ter sido medida em farmácia, posto de saúde ou qualquer outro
local, inclusive pelo próprio indivíduo. Os exames podem ter sido solicitados por médico ou feitos por iniciativa do trabalhador em
campanhas de prevenção.
Questões de 19 a 22 - Alguma vez um profissional médico/enfermeiro/ nutricionista disse que você tem:
Marcar com um X as alternativas NÃO ou SIM, após cada uma das perguntas. Não mencionar a alternativa “não lembro ou não sei”,
apenas registrar se o entrevistado explicitar espontaneamente que não sabe ou não lembra.
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19) Hipertensão arterial (pressão alta)?
20) Colesterol elevado?
21) Diabetes (açúcar no sangue elevado)?
22) EXCESSO DE PESO (OBESIDADE)?
Cada uma das perguntas deve ter uma resposta, marcada com um X. A resposta NÃO significa que nunca ninguém disse ao trabalhador
que ele tinha hipertensão, colesterol elevado, diabetes, excesso de peso. A resposta SIM significa que pelo menos uma vez alguém
disse ao trabalhador que ele tem alguma dessas doenças. A opção “não lembro”, foi colocada porque, se o diagnóstico ocorreu há
muito tempo, o trabalhador pode ter esquecido exatamente o que lhe foi dito.
Atenção: Se o trabalhador possui uma das doenças acima, siga com as perguntas; se não tem nenhuma das
doenças acima, pule para questão 28.
Questões de 23 a 26 - Atualmente, você toma algum remédio (medicamento) para tratar:
Marcar com um X as alternativas NÃO ou SIM, após cada uma das perguntas.
23) Hipertensão arterial (pressão alta)?
24) Colesterol elevado?
25) Diabetes (açúcar no sangue elevado)?
26) Excesso de peso (obesidade)?
Cada uma das perguntas deve ter uma resposta, marcada com um X. Atualmente refere-se ao momento atual, mesmo que no dia da
coleta o indivíduo tenha esquecido de tomar o remédio.
A opção de resposta NÃO SE APLICA deve ser preenchida naqueles casos em que o entrevistador pula a pergunta porque o trabalhador
não tem hipertensão, colesterol elevado, diabetes ou excesso de peso.
Atenção: Se o trabalhador não possui nenhuma das doenças listadas nos itens 19, 20, 21 e 22, pule para a questão 28.
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27) Que remédios você toma para tratar hipertensão, diabetes ou colesterol elevado?
Para aqueles que tomam medicamentos, marcar um X no quadrinho e, após, escrever o nome do medicamento o mais exato
que conseguirem lembrar no espaço da resposta. Se o trabalhador toma mais do que um medicamento para uma destas doenças,
anote todos os nomes. Para os diabéticos separamos a insulina dos demais medicamentos, e quem toma insulina não deve confundir
uma vez que a via é injetável. Para quem usa insulina, marque um X no quadrinho e, para os que usam outra medicação, anotar o
nome. Se o trabalhador não lembrar o nome na hora da entrevista, combinar uma forma para você apanhar o nome do remédio, no
dia seguinte ou por telefone.
A codificação do uso da medicação será feita através de listagem dos nomes citados, portanto é fundamental que esse nome seja
preenchido o mais corretamente possível. A codificação será feita utilizando-se um DEF (guia farmacêutico) e o manual de codificação
dos questionários.
Questões de 28 a 35 - Seu pai e/ou sua mãe têm ou tiveram as seguintes doenças?
Fazer cada pergunta e aguardar as respostas.
Marcar com um X as alternativas NÃO ou SIM, após cada uma das perguntas. Não mencionar a alternativa “não sei”, apenas
registrar essa resposta quando o entrevistado explicitar espontaneamente que não sabe ou não lembra.
					
					
28) Hipertensão (pressão alta)

Não
l__l

PAI			
Sim
Não sei
l__l
l__l
32)

Não
l__l

MÃE
Sim
l__l

Não sei
l__l

29) Diabetes (açúcar sangue) 		

l__l

l__l

l__l

33)

l__l

l__l

l__l

30) Infarto do coração 			

l__l

l__l

l__l

34)

l__l

l__l

l__l

31) Derrame cerebral (AVC)		

l__l

l__l

l__l

35)

l__l

l__l

l__l

Marcar com X na coluna correspondente a NÃO, SIM ou “não sei” para cada uma das doenças para cada um dos familiares.
A resposta “não sei” deve ser preenchida para quem não tem, não conheceu aquele familiar ou não sabe. Aqueles cujo familiar tiver
morrido devem responder em relação ao período em que estava vivo. Estas doenças costumam ocorrer em pessoas adultas, depois dos
40 anos. Se o trabalhador perdeu o contato com os pais ou avós antes destes completarem 40 anos, a resposta é “não sei”. Perguntar
sobre hipertensão primeiro, depois sobre diabetes e assim sucessivamente.
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Questões de 36 a 51 – Seus avós tiveram as seguintes doenças?
Marcar com um X as alternativas NÃO ou SIM, após cada uma das perguntas. Não mencionar a alternativa “não sei”, apenas
registrar essa resposta quando o entrevistado explicitar espontaneamente que não sabe ou não lembra.
				
					
36) Hipertensão (pressão alta)

AVÔ PATERNO			
Não
Sim
Não sei		
l__l
l__l
l__l
40)

AVÓ PATERNA
Não
Sim
Não sei
l__l
l__l
l__l

37) Diabetes (açúcar sangue) 		

l__l

l__l

l__l

41)

l__l

l__l

l__l

38) Infarto do coração		

l__l

l__l

l__l

42)

l__l

l__l

l__l

39) Derrame cerebral (AVC)

l__l

l__l

l__l

43)

l__l

l__l

l__l

					
					
44) Hipertensão (pressão alta) 		
45) Diabetes (açúcar sangue) 		
46) Infarto do coração			
47) Derrame cerebral (AVC)		

AVÔ MATERNO		
Não
Sim
Não sei		
l__l
l__l
l__l
48)
l__l
l__l
l__l
49)
l__l
l__l
l__l
50)
l__l
l__l
l__l
51)

AVÓ MATERNO
Não S im
Não sei
l__l
l__l
l__l
l__l
l__l
l__l
l__l
l__l
l__l
l__l
l__l
l__l

Marcar com X na coluna correspondente a NÃO, SIM ou “não sei” para cada uma das doenças para cada um dos avós. Iniciar com
avós paternos e depois COM os maternos. A resposta “não sei”, deve ser preenchida para aqueles que não têm, não conheceram
aquele familiar ou não sabem. Perguntar primeiro sobre hipertensão, depois diabetes, infarto e derrame.
QUADRO:
Leia a orientação do quadro a seguir exatamente como está escrita. Ela serve para informar Ao trabalhador que estamos mudando de
assunto novamente. Estes avisos também servem para que o trabalhador se descontraia e retome o preenchimento mais motivado.
A seguir, vamos perguntar sobre seus hábitos de vida.
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52) Você fuma cigarros?
Marque com um X apenas uma das alternativas NUNCA FUMEI, FUMAVA, MAS PAREI OU FUMO.
Esta pergunta refere-se exclusivamente a cigarros, independentemente do tipo (com ou sem filtro, palheiro, feito em casa, etc.). Nesta
pergunta, marcar apenas uma opção. Se o trabalhador nunca fumou, ele deve ir diretamente para a questão 56, deixando as
perguntas 53, 54 e 55 em branco.
Se fumava, mas parou de fumar ou ainda fuma, o trabalhador deve continuar respondendo sobre o número de cigarros e a idade com
que começou a fumar. A opção FUMO independe da quantidade de cigarros.
53) Geralmente, quantos cigarros por dia você fuma ou fumava?
Esta pergunta refere-se ao padrão usual de consumo atual, SE FUMA, ou passado, SE FUMAVA. A resposta deve ser o número de
cigarros por dia. Se alguém fumar menos de 1 cigarro/dia, preencha com zero o quadrinho e marque um X na próxima alternativa.
Se fuma ou fumava menos de 1 cigarro por dia l__l
54) Com que idade começou a fumar?
Preencher com a idade em anos completos. Se o trabalhador não lembrar com exatidão, preencher com a idade aproximada.
55) SE PAROU DE FUMAR, com que idade parou de fumar?
Esta pergunta deve ser respondida apenas por quem fumava e não fuma mais. Se o trabalhador continua fumando, deve marcar
um X em NÃO PAREI. Responder com a idade em anos completos. Se o trabalhador não lembrar com exatidão, preencher com a
idade aproximada.
56) Você costuma tomar bebidas alcoólicas, como cerveja, pinga, cachaça, vinho, uísque, licor, etc.?
Esta pergunta refere-se a qualquer bebida com álcool. Nesta pergunta marcar apenas uma das opções: Nunca bebi, Bebia, mas não
bebo mais, ou Tomo bebidas alcoólicas.
Se o trabalhador Nunca bebeu, o entrevistador deve ir diretamente para a questão 64, após assinalar com um X a coluna correspondente
ao NÃO nas perguntas 56 a 63.
A opção Bebia, mas não bebo mais indica que o trabalhador parou de ingerir qualquer bebida alcoólica. Se Bebia, mas não bebe
mais ou se toma bebidas alcoólicas, o trabalhador deve continuar respondendo com que freqüência bebe.
Questões de 57 a 62 - Quantos copos, latas, garrafas ou doses de bebida você tomou nas últimas 2 semanas?
Se o trabalhador não bebeu nas últimas 2 semanas, preencher com um X a primeira coluna que corresponde ao não,
preencher não na pergunta 63 e passar para a questão 64.

108

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS EM TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DO BRASIL

Se o trabalhador bebeu nos últimos 14 dias (duas semanas), preencher a quantidade de bebida que ele consumiu.
Leia o tipo de bebida e pergunte se ele tomou essa bebida nas duas últimas semanas e qual foi a quantidade ingerida.
Geralmente as quantidades são referidas em:
• Cerveja: em copos, latas ou garrafas.
• Cachaça ou pinga: em copos ou doses. No sul há um copo pequeno de 60 ml que é similar ao usado para tomar vodka e que,
quando cheio de cachaça, é conhecido como “martelinho”. O volume desse copo é equivalente a uma dose.
• Vinho: em taças, copos ou garrafas.
• Uísque, vodka, licor: em doses, garrafas.
• Champanhe: em taças, copos ou garrafas.
Na opção Outra: escrever o nome da bebida e, a seguir, especificar a quantidade correspondente.
63) NAS ÚLTIMAS DUAS SEMANAS, você tomou 5 COPOS ou mais de bebidas alcoólicas de uma única vez?
Esta pergunta refere-se apenas às duas últimas semanas em que o trabalhador em uma única ocasião ingeriu esta quantidade de
bebidas (5 copos ou mais). Independe do tipo de bebida e da ocasião, seja festa, churrasco, casamento ou aniversário. Marque um
X em uma das alternativas: NÃO ou SIM.
Não mencionar a alternativa “não lembro”, apenas registrar essa resposta quando o entrevistado explicitar espontaneamente que não
sabe ou não lembra.
QUADRO:
A seguir iniciam-se as questões sobre atividade física detalhando todas as possibilidades. As perguntas foram copiadas do Programa
Agita Brasil.
Leia sempre a instrução da caixa.
As informações devem ser lidas pausadamente porque o texto é longo.
A seguir, vamos perguntar sobre atividade física que você faz
No seu dia-a-dia. Vamos perguntar sobre atividades que você faz
Normalmente/habitualmente em uma semana
Suas respostas são muito importantes! Por favor, responda cada pergunta, mesmo que você não se considere ativo.
As perguntas a seguir incluem caminhar ou andar de bicicleta para ir de um lugar ao outro como, por exemplo, ir
para o trabalho, visitar amigos, ir ao mercado.
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64) Em quantos dias de uma semana normal você ANDA DE BICICLETA ou CAMINHA PARA IR DE UM LUGAR PARA OUTRO?
Registrar o número de DIAS na SEMANA em que o trabalhador realiza qualquer deslocamento de bicicleta ou a pé para ir de um lugar
para outro (para trabalhar, fazer compras, visitas, ir ao médico, etc.).
Se o trabalhador não se desloca de bicicleta ou a pé, marque um X na opção NENHUM e pule para pergunta 67.
65) Nos dias em que você pedala ou caminha, quanto tempo no total você gasta por dia para ir de um lugar para outro?
Registrar o número total de HORAS e MINUTOS gastos no DIA em que se desloca de bicicleta ou a pé. Por exemplo, 1h e 30 min.
Lembre-se de que 1 hora e meia são 1 hora e 30 minutos.
66) Quando você pedala ou caminha para ir de um lugar para outro, a que velocidade você costuma pedalar ou caminhar?
Leia cada uma das alternativas com suas respectivas definições e depois marque um X na opção do entrevistado. As opções de
resposta incluem velocidade:
Rápida: faz suar bastante ou aumenta muito a respiração ou os batimentos do coração.
Moderada: faz suar levemente ou aumenta moderadamente a respiração ou os batimentos do coração.
Lenta: não modifica a respiração ou os batimentos cardíacos.
Se o trabalhador relata diferença na velocidade em dias ou horários, ele deve ser orientado para responder sobre aqueles dias que são
mais freqüentes (mais comuns).
Atenção: Leia sempre a instrução da caixa.
As perguntas a seguir incluem caminhar por qualquer motivo como para fazer o seu trabalho na empresa, caminhar por
prazer ou exercício.
67) Em quantos dias de uma semana normal você caminha no trabalho, por exercício, lazer ou esporte, por pelo menos 10
minutos contínuos?
Registrar o número de DIAS na SEMANA em que o trabalhador caminha no trabalho, por exercício, lazer ou esporte por pelo menos
10 minutos contínuos (10 minutos sem parar) por qualquer motivo.
Se o trabalhador não caminha por pelo menos 10 minutos contínuos marque um X na opção NENHUM e pule para pergunta 69.
68) Nos dias em que você caminha POR PELO MENOS 10 MINUTOS CONTÍNUOS, quanto tempo no total você gasta caminhando
por dia?
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Registrar o número total de HORAS e MINUTOS gastos no DIA em que o trabalhador caminha por pelo menos 10 minutos
contínuos (10 minutos sem parar) por qualquer motivo no trabalho, por exercício, lazer ou esporte.
Atenção: Leia o quadro dando seguimento à entrevista.
As informações devem ser lidas pausadamente porque o texto é longo.
Agora vamos perguntar sobre atividades vigorosas e moderadas que você faz no seu trabalho na empresa, na sua casa ou
quintal e no seu tempo livre.
Atividades vigorosas são aquelas que precisam de grande esforço físico e que fazem você suar bastante e/ou aumentem
muito sua respiração ou batimentos do coração.
Atividades moderadas são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem você respirar um pouco mais forte
do que o normal.
69) As informações devem ser lidas pausadamente porque o texto é longo.
Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades VIGOROSAS, por pelo menos 10 minutos contínuos?
(EXPLICAÇÃO DE ATIVIDADES VIGOROSAS: fazer serviços pesados no trabalho, carregar grandes pesos, escavar, jogar futebol, correr,
pedalar rápido a bicicleta, jogar basquete, fazer ginástica aeróbica, nadar em velocidade, jogar futebol, fazer serviços domésticos
pesados em casa (como esfregar o chão), no quintal ou jardim (como capinar), ou qualquer outra atividade que faça você suar
BASTANTE ou aumentar MUITO sua respiração ou os batimentos do coração).
Registrar o número de DIAS na SEMANA em que o trabalhador faz atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 minutos contínuos.
Se o trabalhador não faz atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 minutos contínuos, como fazer serviços pesados no trabalho,
carregar grandes pesos, entre outros, marque um X na opção NENHUM e pule para a pergunta 71.
70) Nos dias em que você faz essas atividades vigorosas POR PELO MENOS 10 MINUTOS CONTÍNUOS, quanto tempo NO
TOTAL você gasta fazendo essas atividades POR DIA?
Registrar o número total de HORAS e MINUTOS gastos no DIA em que o trabalhador faz atividades VIGOROSAS por pelo menos 10
minutos contínuos.
71) As informações devem ser lidas pausadamente porque o texto é longo.
Em quantos dias de uma semana você faz atividades MODERADAS por pelo menos 10 minutos contínuos?
(EXEMPLO DE ATIVIDADES MODERADAS: carregar pesos leves, pedalar leve na bicicleta, nadar lentamente, fazer ginástica aeróbica
leve ou localizada, dançar, jogar vôlei recreativo, fazer serviços domésticos na casa, como lavar vidros, varrer ou aspirar, ou no jardim ou

111

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS EM TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DO BRASIL

quintal como lavar o pátio, molhar as plantas, lavar a calçada com mangueira sem esfregar ou varrer o chão, lavar o carro ou qualquer
atividade que faça você suar LEVE e aumentar MODERADAMENTE sua respiração ou os batimentos do coração).
Registrar o número de DIAS na SEMANA em que o trabalhador faz atividades MODERADAS por pelo menos 10 minutos
contínuos.
Se o trabalhador não faz atividades MODERADAS por pelo menos 10 minutos contínuos, marque um X na opção NENHUM e pule
para a pergunta 73.
72) Nos dias em que você faz essas atividades moderadas POR PELO MENOS 10 MINUTOS CONTÍNUOS, quanto tempo NO
TOTAL você gasta fazendo essas atividades por dia?
Registrar o número total de HORAS e MINUTOS gastos no DIA em que o trabalhador faz atividades MODERADAS por pelo menos
10 minutos contínuos.
Atenção: Leia o quadro com as informações.
As informações devem ser lidas pausadamente porque o texto é longo.
As perguntas a seguir são sobre o tempo em que você permanece sentado no trabalho, em casa e durante seu tempo livre.
Isto inclui o tempo sentado no escritório, estudando, visitando amigos, lendo e sentado ou deitado assistindo televisão.
Não inclua o tempo sentado durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro.
73) Quanto tempo POR DIA você fica sentado em UM DIA DA SEMANA?
Registrar o número total de HORAS e MINUTOS em que o trabalhador fica sentado por qualquer motivo em um DIA da semana.
Lembre-se de que o tempo gasto sentado inclui o tempo em que o trabalhador assiste TV deitado, almoça, janta e não inclui
deslocamentos em veículos onde o trabalhador fica sentado sem fazer qualquer esforço.
74) Quanto tempo POR DIA você fica sentado no FINAL DE SEMANA?
Registrar o número total de HORAS e MINUTOS em que o trabalhador fica sentado por qualquer motivo em um DIA de FINAL DE
SEMANA.
Atenção: Leia o quadro antes de iniciar as perguntas.
A seguir, vamos perguntar sobre seus hábitos alimentares.
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75) Você coloca mais sal na comida depois de pronta ou quando está servida no prato?
Aguarde a resposta e, se ela não for espontânea, leia as alternativas Não, nunca / .Sim, raramente ou quando falta sal / .Sim,
quase sempre.
Marque um X na alternativa que corresponde à resposta do trabalhador.
Esta questão refere-se àquelas pessoas que costumam acrescentar sal extra à comida servida ou comida pronta. Também àqueles que
gostam da comida muito salgada. Tentar identificar um padrão pela freqüência de uso e não pelo número de refeições.
76) Que tipo de sal você normalmente usa em sua casa?
Inicialmente leia as 4 alternativas: sal de cozinha, sal do mar (grosso), sal light e tempero industrializado.
Sal de cozinha: considere aquele iodado e refinado para consumo humano.
Sal light: tem redução de sódio, comercializado com esse nome acompanhando o nome da marca.
Sal do mar: considere aquele comercializado como sal marinho em lojas de produtos naturais.
Tempero industrializado: considere aquele comercializado como tempero completo do tipo caldo de carne, caldo de galinha,
ajinomoto, sazon, misturas de alho e sal (Arisco), entre outras marcas.
Outro tipo: considere aqui qualquer outro tipo que não se enquadre nas definições anteriores.
Não mencionar na leitura inicial a alternativa “Outros ou Não sei, não tenho certeza”.
Primeiro marcar um X na opção do entrevistado, se for uma das citadas.
A seguir, pergunte também se usa mais algum tipo de sal. Poderá ser marcada mais de uma alternativa nessa questão.
Quando o entrevistado não souber o tipo de sal utilizado e explicitar espontaneamente que não sabe ou não tem certeza, marcar um
X na alternativa não sei.
77) Que tipo (MARCA) de óleo ou gordura normalmente se usa EM SUA CASA para cozinhar ou assar no forno?
Leia as alternativas, uma de cada vez, e marque um X em uma das respostas para cada uma delas: NÃO se o trabalhador não utiliza
EM SUA CASA para cozinhar ou assar no forno o tipo de gordura citado, ou SIM quando ele utiliza. Não mencionar na leitura inicial
a alternativa “Não sei”, marcar essa opção quando o entrevistado explicitar espontaneamente que não sabe o que é utilizado EM SUA
CASA para cozinhar ou assar no forno.
Há possibilidades de mais do que uma resposta. Na primeira alternativa, ÓLEO, anotar o nome do produto utilizado (óleo de soja,
girassol, canola, azeite de oliva, entre outros).
Se o trabalhador não usar gordura ou não preparar comida em casa, marcar um X apenas em uma das duas últimas opções disponíveis
e deixar as demais em branco.
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78) Que tipo (MARCA) de óleo ou gordura normalmente se usa EM SUA CASA para fritar?
Leia as alternativas, uma de cada vez, e marque um X em cada uma delas: NÃO se o trabalhador não utiliza EM SUA CASA para fritar
o tipo de gordura citado, ou SIM quando ele utiliza. Não mencionar na leitura inicial a alternativa “Não sei”, marcar essa opção quando
o entrevistado explicitar espontaneamente que não sabe o que é utilizado EM SUA CASA para fritar.
Há possibilidades de mais do que uma resposta. Na primeira alternativa, ÓLEO, anotar o nome do produto utilizado (óleo de soja,
girassol, canola, azeite de oliva, entre outros).
Se o trabalhador não usar gordura para fritar ou não preparar comida em casa, preencher apenas uma das duas últimas opções
disponíveis e deixar as demais em branco.
79) Que tipo de pão você come normalmente?
Leia a pergunta e deixe o entrevistado responder espontaneamente.
Se não houver resposta espontânea, leia as opções Pão feito em casa, Pãezinhos de 50 g, Bisnaguinhas de 25 g e/ou Outro pão
e especifique o tipo.
Marque um X em uma das opções NÃO se ele não come aquele tipo de pão, ou SIM, se ele come o pão.
Quando a resposta for SIM, pergunte a quantidade diária de pão que ele come e anote o número de pães ou fatias que são habitualmente
consumidas.
Anote a seguir o número de dias da semana em que ele come aquele tipo de pão. Caso ele coma outro tipo de pão, anote o nome/
tipo e a quantidade de pão diária que ele come.
Deixamos as respostas com vírgula porque alguns comem 1 pão e meio, neste caso, preencha 1,5.
80) Que tipo de gordura você normalmente usa para passar no pão?
Leia a pergunta e deixe o entrevistado responder espontaneamente.
Se não houver resposta espontânea leia as opções uma de cada vez e marque um X na resposta NÃO (não usa) ou na SIM (usa) o
tipo de gordura citado. Preencha com X todas as alternativas de tipos de gordura para passar no pão.
Na opção margarina: se o trabalhador usa margarina, pergunte o tipo - comum ou light. Se ele não souber o tipo, marque a opção
SIM, MAS NÃO SEI O TIPO. Caso ele não use margarina, marque um X na resposta NÃO.
Na alternativa OUTRO, anote o nome/tipo de gordura que o trabalhador usa.
Se A RESPOSTA NA QUESTÃO 80 FOI não PARA manteiga ou margarina, MARQUE UM X NA OPÇÃO “NÃO USA” E pule para
a questão 82.
81) Que tipo de manteiga ou margarina você usa normalmente?
Para aqueles trabalhadores que usam manteiga ou margarina faça a pergunta acima e aguarde a resposta. Se não houver resposta
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espontânea, a seguir leia as opções: COM SAL ou SEM SAL.
Não mencionar a alternativa “não sei o tipo”, registrar essa resposta quando o entrevistado explicitar espontaneamente que não sabe
ou não lembra.
Nessa questão há possibilidade de apenas uma resposta. Se o entrevistado usar mais de um tipo, marcar o mais freqüente.
82) Com que freqüência você toma suco de frutas natural (laranja, limão, uva, maracujá, mamão, goiaba, graviola, etc.)?
REGISTRE NO QUADRINHO O NÚMERO DE VEZES QUE O TRABALHADOR TOMA SUCO.
A pergunta refere-se a qualquer tipo de suco de frutas, mas não inclui os artificiais (em pó) como Tang, entre outros.
Anote no quadro o número de vezes que o trabalhador toma suco.
Se ele toma duas vezes no dia, anote o número 02 na frente da opção POR DIA; se ele toma três vezes na semana, anote 03 na frente
da opção POR SEMANA; e se ele toma a cada 15 dias, anote 02 na frente da opção POR MÊS.
Se o trabalhador não toma suco ou toma raramente, marque um X na frente da opção RARAMENTE OU NUNCA e pule para a questão
84.
83) Quando você toma suco, quantos copos pequenos (200 ml) você toma DE UMA ÚNICA VEZ?
Para aqueles trabalhadores que tomam suco de frutas pergunte o número de copos pequenos (200 ml) que ele toma habitualmente de
uma única vez (por vez) e anote o número correspondente a essa quantidade.
84) Com que freqüência você toma leite? REGISTRE NO QUADRINHO O Número DE VEZES QUE O TRABALHADOR TOMA LEITE
Anote no quadro o número de vezes que o trabalhador toma leite.
Se ele toma duas vezes no dia, anote o número 02 na frente da opção POR DIA; se ele toma três vezes na semana, anote 03 na frente
da opção POR SEMANA; e se ele toma a cada 15 dias, anote 02 na frente da opção POR MÊS.
Se o trabalhador não toma leite ou toma raramente, marque um X na frente da opção RARAMENTE ou NUNCA e pule para a
QUESTÃO 87.
85) Quando você toma leite, quantos copos (200 ml) ou xícaras de chá toma em uma única vez?
Para aqueles trabalhadores que tomam leite pergunte o número de copos pequenos (200 ml) que ele toma habitualmente de uma única
vez (por vez) e anote o número correspondente a essa quantidade.
86) Que tipo de leite você toma normalmente?
Leia a pergunta e deixe o entrevistado responder espontaneamente.
Se não houver resposta espontânea, leia as opções uma de cada vez e marque um X ao lado da resposta do entrevistado: integral
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pasteurizado ou tirado da vaca, semidesnatado ou desnatado.
Caso o trabalhador informe outro tipo, assinale a opção outro e anote o nome do produto. A opção outro também serve para aquelas
situações em que se fazem combinações do tipo metade integral e metade desnatado.
87) Com que freqüência você come ovos (cru, cozido, mexido ou frito)? REGISTRE NO QUADRINHO O NÚMERO DE VEZES
QUE O TRABALHADOR COME OVOS
Anote no quadro o número de vezes que o trabalhador come ovos.
Se ele come duas vezes no dia, anote o número 02 na frente da opção POR DIA; se ele come três vezes na semana, anote 03 na frente da
opção POR SEMANA; e se ele come um a cada 15 dias, anote 02 na frente da opção POR MÊS.
Se o trabalhador não come ovos ou come raramente, marque um X na frente da opção raramente ou nunca e pule para a QUESTÃO 89.
88) Quando você come ovos (cru, cozido, mexido ou frito), quantos você come em um dia?
Para aqueles trabalhadores que comem ovos pergunte o número de ovos que ele come habitualmente de uma única vez (por vez) e
anote o número correspondente a essa quantidade.
89) Nos últimos 12 MESES, DE < MÊS > DO ANO PASSADO ATÉ AGORA - algum médico/enfermeiro/nutricionista recomendou
para você:
< Mês > = Esse símbolo deve ser trocado pelo nome do mês em que você está fazendo a pesquisa. Exemplo: você está pesquisando
em maio de 2003, então você diz: Nos últimos 12 meses – de maio do ano passado até agora você:
Leia uma opção de cada vez e aguarde a resposta. Se a resposta não for espontânea, citar as duas alternativas de resposta NÃO ou SIM.
Não mencionar a alternativa “não lembro”, apenas registrar essa resposta quando o entrevistado explicitar espontaneamente que não
sabe ou não lembra.
Nessa questão só serão consideradas válidas as recomendações feitas pelos profissionais MÉDICO/ENFERMEIRO/NUTRICIONISTA,
que são profissionais treinados para fazer diagnóstico, embora outros possam fazê-lo.
A alternativa OUTRO é para as situações em que os profissionais MÉDICO/ ENFERMEIRO/NUTRICIONISTA fizeram outra recomendação
que não está listada, então acrescente essa recomendação.
90) Nos últimos 12 MESES, você tentou seriamente:
Leia uma opção de cada vez e aguarde a resposta. Se a resposta não for espontânea, citar as duas alternativas de resposta NÃO ou SIM.
No caso de o entrevistado não possuir aquela condição ou problema de saúde, assinale a terceira opção que afirma que tal
pessoa não tem aquele problema. Por exemplo, se não está acima do peso, preencher com a última opção, que nega essa condição
SOU MAGRO.
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Esta questão independe de diagnóstico prévio. O conceito de tentar seriamente depende de cada um e vamos aceitar que seja diferente
de um trabalhador para outro.
A alternativa OUTRO é para as situações em que o entrevistado espontaneamente informa outra situação ou problema que ele tentou
seriamente deixar de fazer.
91) Em geral, como você descreve a sua saúde?
Leia as opções Excelente, Muito boa, Boa, Regular, Fraca ou Péssima. Deixe o trabalhador pensar alguns segundos sobre sua condição.
Se ele não responder, repita mais uma vez todas as alternativas e aguarde a resposta.
Não há possibilidade de duas respostas, e a definição depende de cada um. Nesta questão não dar exemplos do que é excelente ou
péssima para não influenciar na auto-avaliação do entrevistado.
92) Com que freqüência você come os seguintes alimentos?
Nesta questão apresentamos um quadro com seis opções de freqüência.
Leia o nome do tipo de alimento e pergunte com que freqüência o trabalhador come.
Esta questão sobre freqüência de consumo alimentar tenta estabelecer o padrão alimentar e refere-se ao que for consumido de forma
em geral, sem especificação de tempo.
AO ENCERRAR O QUESTIONÁRIO, AGRADEÇA A COLABORAÇÃO DO TRABALHADOR EM NOME DA EQUIPE DE PESQUISA.
Recomendação: Ao terminar as entrevistas – ainda na empresa – revise os questionários para verificar se não ficou nenhuma
questão ou campo em branco.

3.3 Orientações sobre aferições das medidas
Ao terminar a entrevista, realizar a leitura do quadro abaixo para os entrevistados.
Agora que já temos as informações do questionário, vamos realizar algumas medidas:
• peso
• altura
• circunferência do braço
• circunferência da cintura
• pressão arterial (2 medidas)
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O peso, a altura, a pressão arterial, a circunferência do braço e a da cintura serão aferidos por pessoal treinado para os procedimentos
neste programa.
Deve-se iniciar pela aferição do peso, de altura e das circunferências de forma que o trabalhador permaneça sentado o restante do
tempo a fim de manter-se em repouso por 5 minutos para a aferição correta da pressão arterial.
À medida que forem sendo realizadas as aferições, os resultados devem ser registrados na ficha de aferição (APÊNDICE VII).
Inicie preenchendo os dados de identificação do trabalhador: nome, número do questionário, estado, cidade e empresa pesquisada.
A seguir, proceda à aferição das medidas de acordo com as técnicas descritas abaixo para cada um dos procedimentos.
3.3.1 Aferição do peso
Material necessário:
• Balança eletrônica
a) Técnica de aferição:
a) Solicita-se que o trabalhador retire casaco, avental, sapato e qualquer outra peça de roupa possível, de forma a manter o mínimo
de roupa.
b) Para calibrar a balança eletrônica antes de cada pesagem, pise levemente no centro da balança que ela irá calibrar e zerar. A seguir
o trabalhador sobe na balança e o profissional de saúde observa o peso e o registra.
3.3.2 Aferição da altura
120 Solicitar ao trabalhador que retire os calçados e se posicione de costas para o estadiômetro (régua métrica) fixado na parede. Ele
deve posicionar-se bem no meio da régua com os calcanhares juntos, coluna ereta encostando-se na régua, cabeça ereta e olhar em
linha reta.
121 Após o trabalhador estar corretamente posicionado, baixar a régua superior até tocar na cabeça. A régua possui uma “linha azul”
que marca a faixa a ser observada. Para observar a “linha azul” posicione-se em frente ao estadiômetro. Quando o trabalhador for
muito mais alto que o pesquisador aferidor das medidas, suba em uma escada de dois degraus e fique com os olhos na mesma linha
azul do marcador. Caso não tenha uma superfície para subir e ficar com os olhos em linha reta ao marcador, afaste-se no máximo 1
metro do estadiômetro que você terá melhor campo visual, a seguir vá se aproximando para confirmar os milímetros que correspondem
à medida.
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122 No caso dos trabalhadores com algum problema ou defeito físico, como, por exemplo, encurtamento de uma perna, a altura deve
ser verificada após a solicitação de que ele se mantenha ereto, com ou sem auxilio, sobre a perna sadia.
3.3.3 Aferição da circunferência do braço
Utiliza-se a medida da circunferência do braço para corrigir os valores da pressão arterial em indivíduos obesos, com sobrepeso ou com
circunferência braquial acima da indicada para o tamanho do manguito que está sendo utilizado para a medida.
181 Material necessário:
34 Fita inelástica
34 Técnica:
O examinador posiciona-se à direita do examinado e deve assim proceder:
• Solicitar que o trabalhador dobre o braço com a palma da mão voltada para cima. Palpar as duas extremidades ósseas do braço:
acrômio e olecrano.
• Medir o comprimento entre os dois pontos de referência.
• Marcar a metade desta distância com uma caneta.
• Solicitar ao trabalhador que estenda e relaxe o braço.
• Colocar a fita inelástica em um plano horizontal no ponto marcado, paralelo ao solo, circundando o braço, sem
arredondamentos.
3.3.4 Aferição da circunferência abdominal
Utiliza-se a medida da circunferência abdominal para verificar a obesidade central (gordura abdominal), uma vez que a mesma é fator
de risco para doenças cardiovasculares e diabetes mellitus.
35 Material necessário:
• Fita inelástica
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Técnica:
O examinador posiciona-se à direita do examinado e deve assim proceder:
• Solicitar que o trabalhador remova o excesso de roupa. Baixar a cintura da calça e levantar a blusa ou camisa acima da cintura.
• Palpar a superfície da crista ilíaca direita e o rebordo costal e traçar uma linha imaginária horizontal no centro entre estes dois pontos
de referência, buscando o ponto de menor diâmetro.
• Colocar a fita inelástica em um plano horizontal no ponto marcado, paralelo ao solo, circundando o abdome.
Nota: para facilitar a realização da medida e manter a postura corporal, recomenda-se marcar o ponto central de menor diâmetro
com uma caneta. Segurar a fita com o ponto zero sobre essa marcação. Passar a fita ao trabalhador para que ele a passe por volta da
cintura, alcançando-a para o pesquisador pelo outro lado. O pesquisador prende as duas pontas da fita e confere se ela está alinhada
horizontalmente (reta) em toda a circunferência abdominal. Após a conferência da posição da fita, dobrar os joelhos para alinhar os
olhos no marcador da fita. Observar o resultado, sem utilizar arredondamentos.
34 Consideram-se valores normais:
• homens até 102 cm
• mulheres até 88 cm
3.3.5 Aferição da pressão arterial e do pulso
A verificação da pressão arterial é realizada através de equipamento apropriado e avalia a pressão exercida pelo sangue contra a parede
das artérias, quando este é impulsionado pela sístole cardíaca. Objetivo: Identificar a medida da pressão arterial normal (basal) ou suas
alterações, de acordo com a idade do indivíduo.
35 Material necessário:
• Atualmente há disponibilidade de esfigmomanômetros digitais para aferição da pressão arterial, que prescindem da qualificação
técnica do aferidor. Os aparelhos Omron HEM-705 CP ou Hem-706 determinam automaticamente a pressão arterial sistólica e
diastólica dentro de variações entre 0-280 mmHg e para freqüências cardíacas entre 40-200 bpm. O aparelho infla através de um
sistema de bomba automática e desinfla através de válvula de pressão também automática. O modelo 705-CP possui memória para
registro de 14 aferições e impressora e manguito extragrande para indivíduos muito obesos.
• A acurácia da calibração situa-se em ± 3 mmHg. Os dois aparelhos foram testados segundo normas da Sociedade de Hipertensão
Inglesa e mostraram-se adequados para este propósito.
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Técnica de aferição
• O trabalhador deve permanecer em ambiente tranqüilo, com temperatura agradável, sentado por cinco minutos. Ele não deve estar
com a bexiga cheia, ter tomado café, chá, refrigerante à base de coca, comido chocolate nas últimas horas, ou fumado nos trinta
minutos que antecedem a avaliação.
• Após o repouso de 5 minutos, colocar o manguito no tamanho adequado firmemente no braço desnudo, cerca de dois dedos acima
da fossa antecubital (2 a 3 cm), centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial.
• O trabalhador deve estar sentado com o braço direito levemente fletido, para apoiá-lo completamente em superfície dura, em uma
cadeira com braço ou estendido sobre uma mesa ou apoio de braço, sempre com o antebraço na altura do coração, com a palma
da mão voltada para cima. As costas devem estar apoiadas, as pernas retas e as plantas dos pés no chão (não permitir pernas
cruzadas).
• Solicitar ao trabalhador que não fale durante o procedimento de medida.
• Realizar a primeira medida, registrando na ficha de aferição os valores da pressão sistólica e diastólica e do pulso.
• Solicitar que ele permaneça sentado em silêncio por mais três minutos e, a seguir, realizar a segunda verificação registrando também
os valores da pressão e pulso na ficha de aferição.
Valores alterados
a) Os valores encontrados nesta avaliação são valores casuais e, mesmo alterados, não permitem o diagnóstico definitivo de hipertensão
arterial sistêmica. Esta avaliação de pressão arterial é útil como um processo educativo sobre a necessidade de aferir a pressão
arterial periodicamente, permite informar o trabalhador sobre seus níveis pressóricos e identificar aqueles potencialmente em risco
de serem hipertensos. Estes devem ser encaminhados para avaliação médica.
b) Pacientes com pressão arterial sistólica > 140 mmHg ou diastólica > 90 mmHg devem ser encaminhados para atendimento
médico, através do retorno da ficha de avaliação de fatores de risco.
3.4 Orientação para a apresentação do vídeo
Ao finalizar a coleta de dados (questionário e aferições), os trabalhadores são convidados a assistir a um vídeo. O apresentador explica
o propósito da sessão:
Agora vamos apresentar um vídeo que mostra a vida de um trabalhador como vocês.
O vídeo foi realizado com atores, mas poderia ser real.
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3.5 Orientação para o preenchimento do Cartão Eu Sou Assim
Ao final da sessão o apresentador distribui o CARTÃO EU SOU ASSIM (APÊNDICE VIII) e um lápis e orienta o preenchimento dizendo o
seguinte:
Então, o que acharam do vídeo?
Alguma pergunta?
Agora preencham o cartão que receberam.
Ele serve para vocês se avaliarem.
Marquem um X ao lado da resposta que mais se parece com o seu jeito de ser.
o cartão é individual, não sendo necessário mostrar a ninguém.
Quando completarem, levantem a mão.
O apresentador deixa os trabalhadores preencherem o cartão por 5 minutos e, a seguir, passa para as orientações sobre doenças
cardiovasculares e seus fatores de risco.

3.6 Orientações educativas sobre fatores de risco para doenças cardiovasculares em grupos
As orientações serão fornecidas para o grupo de trabalhadores sem particularizar as características individuais de cada trabalhador.
As orientações seguem o roteiro do cartaz do SESI sobre fatores de risco para hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares
(DCV).
A seguir apresentamos tópicos com algumas definições, informações e orientações sobre os fatores de risco para DCV que devem ser
repassadas aos trabalhadores e anexamos ao final do manual mais informações para subsídio dos pesquisadores (APÊNDICE IX).
As informações que serão dadas neste momento aos trabalhadores são rápidas (10 min) e objetivas (sem particularidades), então
passaremos informações gerais com o objetivo de alertar que determinadas situações/condições de saúde e hábitos são fatores de risco
para DCV.
Para facilitar o trabalho e padronizar a intervenção, vamos utilizar as cartilhas (folder) sobre hipertensão, diabetes mellitus, uso de álcool
e tabagismo do SESI. Após a entrega das cartilhas (folder), apresentamos cada uma delas ressaltando as informações que contêm. A
seguir, utilizamos o CARTAZ do SESI para fazer uma breve correlação dos desenhos dos fatores de risco com as situações apresentadas
no filme.
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Antes de finalizar a intervenção educativa, abra espaço para perguntas, comentários ou dúvidas, sem prolongar muito o tempo desta
etapa.
No futuro esperamos dar continuidade a estas orientações iniciais com um trabalho de seguimento no processo de educação em saúde
de forma mais consistente nas empresas.
Sugestões de abordagens
Inicie sua abordagem dizendo que FATORES DE RISCO são aquelas situações na vida de uma pessoa que contribuem ou aumentam as
chances de ela ter uma doença ou problema de saúde. No caso da hipertensão arterial sistêmica (HAS) e das DCV, quanto mais fatores
de risco a pessoa tiver mais chances ela terá de desenvolver a doença.
Existem fatores de risco que não podemos mudar, por exemplo: sexo, idade, história familiar (hereditariedade), mas existem fatores de
risco que podemos modificar porque estão vinculados ao nosso estilo de vida/comportamentos e escolhas que fazemos. Por exemplo,
nossa forma de comer, o hábito de fumar, fazer ou não atividade física, estar acima do peso, entre outros.
Não faça perguntas do tipo quem fuma, quem bebe, quem tem pressão alta, entre outros, porque, quando você particulariza a
abordagem, você abre espaço para colocações que podem expor as pessoas e abrir demandas que você não terá neste momento tempo
para trabalhar.
No cartaz
Aproveite as figuras e fale com ênfase sobre fatores de risco modificáveis.
Finalizando
Fale dos exames laboratoriais: objetivos da coleta, necessidade de estar em jejum, conforme orientações abaixo.
Esclareça a devolução dos dados: a equipe do SESI enviará para a empresa um envelope fechado com o nome de vocês. Nesse envelope
estaremos entregando os resultados dos exames e uma ficha com uma breve avaliação de vocês. Na ficha registraremos as medidas
feitas hoje e, de acordo, com as respostas de vocês no questionário, uma avaliação do número de fatores de risco que cada um
apresenta. Para aqueles trabalhadores que tiverem alguma alteração nos exames ou na pressão nós vamos recomendar uma consulta
médica.
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4 ORIENTAÇÕES PARA A COLETA DE EXAMES
Explique que em dia marcado antecipadamente um profissional virá à empresa para tirar uma amostra de sangue dos trabalhadores
para verificar se eles apresentam diabetes e colesterol elevado. Essas dosagens precisam ser feitas com 12 horas de jejum, portanto,
no dia da coleta, o trabalhador deve estar em jejum desde a noite anterior (APÊNDICE X – orientações adicionais sobre a coleta de
sangue).
A coleta de sangue será realizada por um profissional com experiência, e a picada causará apenas um desconforto, podendo ficar uma
marca ou mesmo um pequeno hematoma que desaparecerá em poucos dias.
Os resultados laboratoriais ficarão prontos em alguns dias e serão enviados aos trabalhadores através do SESI.
Valores considerados ANORMAIS nas dosagens laboratoriais
Glicemia de jejum > 126 md/dl
Colesterol > 240 mg/dl
HDL < 40 mg/dl
LDL > 160 mg/dl
ATENÇÃO: Em APÊNDICE XI), apresentamos uma sugestão de dinâmica para o fluxo da coleta de dados nas empresas por
equipe de trabalho.
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5 AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO
5.1 Orientação para o preenchimento da ficha de avaliação
A avaliação de risco baseia-se em informações coletadas ou aferidas neste programa de prevenção.
O conjunto de informações permite identificar se o trabalhador deve ser encaminhado para consulta médica para confirmação
diagnóstica e tratamento.
Os dados para o preenchimento da FICHA DE AVALIAÇÃO DE FATORES DE RISCO (APÊNDICE XII) deverão ser coletados no Questionário
(perfil epidemiológico) e na ficha de aferição, ao final da coleta de dados, depois dos trabalhadores terem sido dispensados, conforme
as orientações abaixo.
As FICHAS DE AVALIAÇÃO DE FATORES DE RISCO ficarão no Departamento Regional do SESI para serem completadas com os resultados
dos exames laboratoriais. Estas fichas completas e lacradas serão devolvidas aos trabalhadores na empresa, pelo SESI.
Preenchimento:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Escrever o nome da EMPRESA.
Escrever o nome e o número do trabalhador.
Escrever a data da coleta de dados.
Escrever o peso, a altura, a circunferência abdominal, as medidas de pressão arterial e o pulso coletados na ficha de aferição. Nas
medidas de altura e circunferência abdominal realizar o arrendondamento para o trabalhador compreender melhor. Para aquele
com milímetros menores ou iguais a 4, arredondar para o valor inferior. Para aqueles com os milímetros maiores ou iguais a 5,
arredondar para o valor superior. Exemplo: altura = 1,796 m ficará 1,80 m e, no caso de 1,794 m, ficará 1,79 m.
Transcrever os valores dos exames laboratoriais para esta ficha de avaliação ao chegarem do laboratório.
USA MEDICACÃO PARA PRESSÃO ALTA - QUESTÃO 27 - verifique se nesta questão o entrevistado informa usar medicação para
pressão ata e, em caso afirmativo, marque SIM e, em caso negativo, marque NÃO.
USA MEDICAÇÃO PARA DIABETES - QUESTÃO 27 - Verifique se o entrevistado usa medicação para diabetes e, em caso afirmativo,
marque SIM e, em caso negativo, marque NÃO.
Análise dos fatores de risco - Utilize o questionário para avaliar os fatores de risco nas questões indicadas:
8.1 IDADE - QUESTÃO 09 – Verifique se a idade assinalada no questionário é maior ou igual a 40 para ambos os sexos. Em caso
afirmativo, assinale com X o fator de risco idade.
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8.2 SEXO - QUESTÃO 10 - Se estiver assinalado masculino, marque um X no fator sexo, pois este é um fator de risco. Se o
entrevistado for do sexo feminino, não existe este fator de risco, ficando o “quadradinho” em branco.
8.3 HIPERTENSÃO OU PRESSÃO ARTERIAL ELEVADA NAS MEDIDAS REALIZADAS – Se, na questão 27, o entrevistado
respondeu que usa medicação para hipertensão, marque um X no fator hipertensão arterial.
Também marque um X e considere que existe este fator de risco se o entrevistado tiver a medida de PRESSÃO ARTERIAL sistólica
> 140 mmHg ou diastólica > 90 mmHg, nas duas medidas realizadas, embora não tenhamos o diagnóstico confirmado
de hipertensão arterial.
Quando os valores de pressão forem maiores ou iguais aos acima descritos, o trabalhador deve ser encaminhado para atendimento
médico.
8.4 DIABETES ou glicemia elevada
Se, na questão 27, o entrevistado respondeu que usa medicação para diabetes, marque um X no fator diabete.
Também existe este fator de risco se o resultado do exame laboratorial de glicemia for: glicemia de jejum > 126 mg/dl. Neste caso,
marque um X neste fator de risco.
8.5 HISTORIA FAMILIAR - QUESTÕES DE 28 a 39 - Revise as perguntas do questionário sobre história familiar. Considere como
tendo história familiar positiva se qualquer um dos familiares (pai, mãe, avós) apresentar diabetes, hipertensão, infarto ou
derrame. Marque um X nos quadrinhos que correspondem a esses 4 fatores de risco sempre que um ou mais dos familiares
citados apresentarem a doença.
8.6 FUMO - QUESTÃO 52 - Revise a pergunta do questionário que caracteriza o trabalhador como fumante, ex-fumante ou não
fumante. Se ele é fumante, independentemente do número de cigarros por dia, deve ser tratado como portador de fator de
risco. Marque um X nesse fator.
8.7 SEDENTARISMO - QUESTÕES DE 64 a 72 - Revise as perguntas do questionário que caracterizam a falta de atividade física
regular indicando sedentarismo.
Multiplique o tempo em minutos pelo número de dias indicado nas questões 64 a 72. Some o tempo durante o qual o
entrevistado faz atividade vigorosa e moderada por pelo menos 10 minutos contínuos e, a seguir, verifique o número de dias
indicado nas atividades.
Se o trabalhador não caminha ou não realiza qualquer atividade moderada e/ou vigorosa por pelo menos 150 minutos
distribuídos em 3, 4, 5, 6 ou 7 dias por semana, ele é considerado sedentário e apresenta maior risco de desenvolver uma
doença crônica não-transmissível.
8.8 ADIÇÃO DE SAL – QUESTÃO 75 - Revise a pergunta do questionário e verifique se o trabalhador assinalou SIM, quase
sempre. Neste caso, ele apresenta o fator de risco.
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8.9 COLESTEROL ALTERADO
Verifique os resultados dos exames laboratoriais e marque um X neste fator de risco se eles apresentarem qualquer uma das
seguintes situações: colesterol total > 240 mg/dl e LDL > 160 mg/dl ou HDL < 40 mg/dl.
DIETA – QUESTÃO 92 - Revise o quadro que mostra um pouco do padrão alimentar.
8.10 DIETA POBRE EM FIBRAS: Será considerada uma dieta pobre em fibras aquela em que, somando-se o número de frutas e
verduras consumidas diariamente, a quantidade for inferior a 5 porções no dia.
Verifique na coluna verduras e frutas se a indicação não foi de VERDURAS E/OU FRUTAS DIARIAMENTE – 1 OU MAIS
VEZES AO DIA - o trabalhador tem uma dieta pobre em fibras.
8.11 DIETA RICA EM GORDURAS: Será considerada dieta rica em gordura aquela que incluir: bacon, galinha com pele, salame,
salsicha, lingüiça, carne de sol, charque, miúdos, buchada, couro de peixe, comida feita com banha ou dendê, pizza, cheesburguer,
batata frita ou outras frituras. Se o somatório destes alimentos ingeridos for de 5 ou mais vezes por semana, considera-se que
a dieta é rica em gordura.
8.12 IMC: Verifique o peso e a altura registrados na FICHA DE AFERIÇÃO e localize na tabela a faixa de IMC iniciando pela coluna
da esquerda, identificando a altura do trabalhador, e depois procure a faixa de peso em que ele se encontra, nas colunas à
direita. Assim, por exemplo, um trabalhador com 1.65 m pesando 70 kg estará na faixa de pré-obesidade. Por outro lado, se
um trabalhador com essa mesma altura pesar 54 kg, ele estará muito magro. Magreza excessiva (IMC < 20) também pode ser
indicativo de doença e merece ser investigada.
A seguir classifique os trabalhadores como tendo:
• Peso normal (IMC 18,5-24,9)
• Pré-obesidade (IMC 25-29,9)
• Obesidade (IMC > 30)
Escreva no espaço em branco ao lado do IMC essa classificação.
Os trabalhadores com pré-obesidade e obesidade são considerados como tendo esse fator de risco, portanto assinale um X
nesse item.
9. Ao finalizar a avaliação, conte quantos fatores de risco você assinalou e anote na ficha de aferição do trabalhador.
10. Concluindo seu trabalho, marque um X na(s) recomendação(ões) que se aplicam à avaliação do trabalhador.
• As orientações sobre hábitos saudáveis devem ser feitas a todos os trabalhadores.
• A recomendação de consulta médica ocorrerá nos casos de valores de pressão arterial elevada ou exames laboratoriais de colesterol
ou glicemia alterados.Trabalhadores que já são hipertensos e/ou diabéticos e estiverem em uso de medicação, com pressão arterial
normal e exames laboratoriais normais, NÃO DEVEM SER ENCAMINHADOS à consulta médica.

129

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS EM TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DO BRASIL

• A recomendação OUTRAS:Medir a PA com mais freqüência: será dada a todos os que estiverem com PA próxima aos valores
limítrofes de normalidade.
• Observar hábitos de alimentação e controlar o peso para reduzi-lo: será dada no caso de pré-obesidade e obesidade.
• Observar hábitos de alimentação complementando com diminuir gordura ou aumentar a ingestão de fibras (frutas e verduras) de
acordo com o risco identificado de dieta rica em gordura e pobre em fibras.
• Ainda: Reduzir e controlar sal na dieta, abolir o fumo; aumentar a atividade física gradativamente, até chegar a, pelo menos, 30
minutos 3 vezes na semana.
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APÊNDICE I
PROGRAMA SESI DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS
CARTA PARA O EMPRESÁRIO
O SESI – Serviço Social da Indústria –, preocupado com os altos índices de doenças como diabetes e hipertensão arterial que são
causas de mortalidade na população, está desenvolvendo um estudo para conhecer as condições de saúde do trabalhador da indústria
brasileira. Esta pesquisa, desenvolvida em parceria com o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde e a Sociedade
Brasileira de Cardiologia/Departamento de Hipertensão Arterial, objetiva identificar doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, e
os fatores de risco para doenças cardiovasculares, visando desenvolver ações de educação em saúde e qualidade de vida que possam
ajudar a reduzir a mortalidade delas decorrente.
Trata-se de estudo inédito no Brasil, constituindo referência também para os países da América Latina e Caribe, do qual constam
aplicação de um questionário, aferição de medidas de pressão arterial, altura, peso, circunferência do abdômen e do braço, coleta de
sangue para realização de exames de glicemia (açúcar no sangue) e colesterol e uma breve abordagem educativa/informativa. Foram
sorteadas para participar do estudo __x__ empresas, neste estado, e todo o processo de coleta de dados – questionário, medidas e
intervenção educativa – dura cerca de 1 hora e 30 minutos para grupos de até sete trabalhadores.
Como parte desta pesquisa, o SESI oferece aos trabalhadores sorteados uma avaliação de saúde para identificar hipertensão, diabetes
mellitus, obesidade e aumento do nível de colesterol e se compromete a encaminhar as avaliações aos funcionários com a indicação de
consulta médica quando necessário. Os profissionais do SESI também estarão disponibilizando informações sobre hábitos saudáveis de
vida bem como a respeito de prevenção ou controle das doenças aqui referidas.
Contando com o apoio dessa empresa, desde já agradecemos a atenção dispensada e ficamos à disposição para qualquer esclarecimento
que se fizer necessário.
(Atenciosamente, - Superintendente Regional)
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APÊNDICE II
PROGRAMA SESI DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS
CARTA PARA O TRABALHADOR
O SESI – Serviço Social da Indústria –, está realizando uma pesquisa para conhecer as condições de saúde do trabalhador da indústria
brasileira. Seu objetivo é avaliar a freqüência de doenças crônicas como hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade e de
características que aumentem o risco de o trabalhador apresentar infarto do miocárdio, derrame cerebral ou de morrer por outra
doença do coração.
Você foi sorteado(a) para participar da pesquisa na sua empresa. Para tanto, você deverá responder a um questionário e realizar
medidas de pressão arterial, altura, peso, circunferência da cintura e do braço. Além disso, precisará retirar uma amostra de sangue para
exames que verificarão a presença de diabetes (açúcar no sangue) e dos níveis de colesterol (gordura no sangue). O exame de sangue
não apresenta risco, apenas o desconforto na hora da coleta (picada da agulha) e às vezes um pequeno hematoma (mancha roxa) no
local da punção que desaparecerá em aproximadamente 3 dias.
Como parte desta pesquisa, o SESI oferece a você uma avaliação de saúde para identificar pressão alta, diabetes mellitus, obesidade
e aumento do nível de colesterol. Os profissionais do SESI também estarão oferecendo informações para manter hábitos saudáveis de
vida, prevenir estas doenças ou para auxiliar no seu controle.
As suas respostas e os resultados dos seus exames não serão divulgados para seus colegas, chefes ou para a direção da empresa.
Apenas você receberá os resultados dos exames em envelope lacrado. As suas informações servirão para estudar todos os trabalhadores
brasileiros em conjunto. A avaliação realizada neste estudo não será cobrada e não prejudicará seu trabalho ou a sua empresa.
No dia da pesquisa, se você ainda tiver dúvidas, nós poderemos lhe prestar esclarecimentos.
Você não é obrigado(a) a participar e poderá se recusar a responder qualquer pergunta. Se mudar de idéia durante o estudo e quiser
se retirar dele, também estará livre para fazê-lo.
Se você aceita participar, compareça na sala _________, no dia _______, às ________ horas, de acordo com o agendamento realizado
junto à sua chefia.

ASSINA-REPRESENTANTE EQUIPE DO SESI

ASSINA-CHEFIA DO TRABALHADOR
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ANEXO I - PROGRAMA SESI DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS
TABELA DE NÚMEROS ALEATÓRIOS

Linha
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

00000
12345
49280
61870
43898
62993
33850
97340
70543
89382
37818
60430
82975
39087
55700
14756
32166
23236
45794
09893
54382
94750
90297
85157
11100
36871
23913
79348
92074
06873
12478
57175
91616
78025
27587
16690
70183
90730
10934
27463
27463
02979
46888
53638
82433
35766
10853
20341
54458
26337
34314
28603

00001
67890
88924
41667
65923
93912
58555
03364
29776
93809
72142
22834
66158
71938
24586
23997
53251
73751
26926
20505
74598
89923
34135
47954
02340
50775
48357
36085
54641
21440
37622
55564
11075
73539
67228
20427
58065
35385
93242
10433
10433
52997
69929
83161
61427
31672
42581
27398
90542
66530
23729
10708

11111
12345
35779
07468
25075
30454
51438
88472
10087
00796
67140
14130
84731
40355
93247
78643
70654
31888
15130
14225
91499
37089
53140
32979
12860
30592
63308
27973
53573
75593
99659
65411
80103
14621
80145
04251
65489
15679
13431
07606
07606
09079
75233
08289
17239
50082
08792
72906
77563
16687
85264
68933

Coluna
11112
22222
67890
12345
00283
81163
08612
98083
96129
78496
84598
56095
85507
71865
04334
63919
10072
55980
95945
34101
50785
22380
96593
23298
19436
55790
54324
08401
32596
11865
75912
83832
92827
63491
81718
06546
82455
78305
68514
56427
14523
68479
20048
80336
33340
42050
26575
57600
74697
96644
57143
17381
16090
51690
65157
07456
54421
18130
41373
49502
31065
83613
42547
70457
07831
59309
39044
47450
10175
12822
64477
73709
31833
82093
99742
50866
24590
02770
16285
93699
16285
93699
92709
90110
52507
32097
12639
08141
89160
19666
22795
66948
13257
61973
63955
17276
51839
52901
35179
46560
05575
96855
34189
92166

22223
67890
07275
97349
97653
20664
79488
36394
64688
81277
16703
56203
69229
26299
63397
32768
04233
83246
55058
56788
27686
94598
82341
40881
89439
68856
54607
22255
60103
17972
69889
03426
13276
03197
86687
73945
16747
78028
48582
60912
60912
47506
37594
12640
08814
65581
24450
10646
53355
00123
23820
15181

33333
12345
89863
20775
91550
12872
76783
11095
68239
66090
53362
92671
28661
49420
44251
18928
33825
47651
52551
96297
46162
26940
44104
12250
28707
25853
72407
25626
69593
82578
58869
72937
26710
12787
65530
92396
10386
75573
00906
94532
94532
53693
10067
28437
37841
84393
52351
74692
83281
44546
11091
66623

33334
67890
02348
45091
08078
64647
31708
92470
20461
88872
44940
15925
13675
59208
43189
57070
69662
04877
47182
78822
83554
36858
82949
73742
25815
25041
55538
57054
49464
16364
29571
83792
73000
47709
49325
68263
59293
67257
58595
95632
95632
49892
67327
09268
12847
15890
16602
48438
19177
79896
79821
58599

Linha
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00

00000
12345
66194
78240
00833
12111
47189
76396
46409
74626
34450
36327
74185
12296
90822
72121
95268
92603
18813
38840
05959
85141
75047
30752
22986
99439
20389
39249
96777
04860
41613
17930
24649
79899
76801
36239
07392
67133
77759
85992
79553
41101
36191
62329
14751
48462
29435
28340
02167
17864
79675
72335

00001
67890
28926
43195
88000
86683
99951
72486
17469
22111
81974
72135
77536
41623
60280
79152
41377
09091
90291
26903
33836
21155
59643
95260
82575
86692
93029
05173
33605
32918
42375
00794
31845
34061
49594
63636
64449
04181
31504
72268
75952
17336
17095
63898
13151
59278
88105
29285
58940
00991
80605
82037

11111
12345
99547
24837
67299
61270
05755
62423
32483
87286
93723
33005
84825
62873
88925
96591
25684
95884
05275
28624
53758
99212
31074
68032
42187
90348
11881
68256
29481
10798
00403
53836
25736
54308
81002
38140
17886
33874
32832
42920
54116
48951
32123
23268
93115
44185
59561
12965
27149
39557
60059
92003

Coluna
11112
22222
67890
12345
16625
45515
32511
70880
68215
11274
58036
64192
03834
43782
27618
84184
09083
76175
46772
42243
49023
58432
28701
34710
09934
99103
37943
25584
99610
42772
90305
10189
08151
61816
93424
72586
01223
79607
67157
51986
16562
41081
32685
51403
38172
03718
62871
58781
62295
84295
66036
48399
71685
65452
36539
20250
20063
09398
50492
52655
03656
77580
53692
67135
75231
83808
59358
56462
30397
52728
65731
39788
63632
53995
98835
67453
70861
15152
20810
29361
65553
47139
53674
17880
91576
84221
74283
26091
01437
56945
29616
76537
44391
74588
14821
80425
80242
10587
54981
23588
35862
00254
34100
29879

Fonte: Extraída parcialmente de The Rand Corporation. A Million Random Digits with 100.000 Normal Deviates (Glencoe. IL: The Free Press. 1955).
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22223
67890
67953
22070
55624
90611
90599
78922
19985
68046
67083
49359
09325
09609
60561
79778
58555
88903
95426
42865
38012
31926
32119
34143
30634
73451
89047
68686
01843
33359
87772
98102
98917
58166
15101
36872
17574
59734
29733
51423
60579
45260
78902
68409
89661
19589
55114
16602
79786
81914
36546
46613

33333
12345
12108
52622
32991
15145
70282
73561
26309
44250
36876
50693
67389
63360
76873
68016
54305
30061
34900
14508
41230
69813
69506
68790
66562
26698
63669
05947
35139
94713
86877
61912
93829
97302
72070
38971
22247
76381
75371
90306
09165
08575
82010
69704
67680
83139
80834
44653
34959
39609
51545
89720

33334
67890
57846
61881
17436
01748
51417
52518
91536
42439
93391
89311
45869
47270
04117
13747
86189
14457
09778
49315
20528
58781
67143
69766
31442
39437
02656
09335
61344
28393
57085
11246
99430
86828
33706
53363
62607
63455
39174
73574
85490
49321
30847
82267
79790
28454
85686
70467
75339
13128
78179
13274
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APÊNDICE III
PROGRAMA SESI DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS
FICHA DE CONGLOMERADOS PARA EMPRESAS
1. Número da ficha: l__l__l__l__________________________________________________________________ 2. Supervisor:
l__l__l
3. Estado: __________________________________________l__l 4. Cidade:______________________________________ l__l__l__l
5. Empresa:_________________________________________________________________________________________
l__l__l__l__l
6. Área de atividade da empresa:_____________________________________________________________________ l__l__l__l__l__l
7. Data: l__l__l / l__l__l / 2003
8. Empresa substituída? l_1_l Não l_2_l Sim
9. A empresa possui refeitório? l_1_l Não
l_2_l Sim
10. Quanto à alimentação dos trabalhadores: l_1_l trazem de casa
l_2_l terceirizada
l_3_l a empresa faz (possui cozinha e
cozinheiros) l_4_l outro ________________________________
Listar todos os setores da empresa
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
Total de setores			

Número de trabalhadores no setor

Número de trabalhadores selecionados

Número de perdas ou recusas

Total				

Total				

Total
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APÊNDICE IV
PROGRAMA SESI DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS
MAPA DIÁRIO DE CAMPO
1. Supervisor: ___________________________________________________________ l__l__l
2. Estado: ____________________ l__l
3. Cidade: _____________________________________ l__l__l__l 4. Empresa: _________________________________ l__l__l__l__l
5. Data: l__l__l / l__l__l / 2003

Listar os trabalhadores selecionados

Trabalho concluído assinale com um X
Quetion.
Aferição
Intervenção

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Coleta de exames em:

Casos pendentes		
Listar o que falta		

Codigo
Superv.
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APÊNCICE V
PROGRAMA SESI DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS
TERMO DE CONSENTIMENTO
O SESI – Serviço Social da Indústria – está realizando uma pesquisa para conhecer as condições de saúde do trabalhador da indústria
brasileira. Seu objetivo é avaliar a freqüência de doenças crônicas como hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade e de características
que aumentem o risco de o trabalhador apresentar infarto do miocárdio, derrame cerebral ou de morrer por outra doença do coração.
Como parte desta pesquisa, o SESI está oferecendo uma avaliação de saúde para identificar trabalhadores com hipertensão arterial,
diabetes mellitus, obesidade e aumento do nível de colesterol. Os profissionais do SESI também estarão disponibilizando informações
sobre hábitos saudáveis de vida bem como a respeito de prevenção e controle das doenças aqui referidas.
Se você concordar em participar, deverá responder a um questionário e realizar medidas de pressão arterial, altura, peso, circunferência
da cintura e do braço. Além disso, precisará retirar uma amostra de sangue para realizar exames para verificar a presença de diabetes
(açúcar no sangue), os níveis de colesterol (gordura no sangue) e seus derivados. Finalmente, você assistirá a um vídeo com informações
sobre como prevenir estas doenças e manter hábitos saudáveis de vida.
As suas respostas e o resultados dos seus exames não serão divulgados para seus colegas, chefes ou para a direção da empresa. Apenas
você receberá os resultados dos exames em envelope lacrado. As suas informações servirão para estudar todos os trabalhadores brasileiros
em conjunto. A avaliação realizada neste estudo não será cobrada e não prejudicará seu trabalho ou a sua empresa.
O questionário contém perguntas sobre seus hábitos de vida e doenças suas ou de sua família. O exame de sangue não apresenta
risco, mas pode causar algum desconforto ou mesmo provocar um pequeno hematoma no local da punção. Se isso acontecer, em
aproximadamente 3 dias desaparecerá o inchaço ou roxo no local da punção.
Se você tiver qualquer dúvida sobre a pesquisa, nós poderemos lhe prestar esclarecimentos.
Você tem alguma pergunta? Você não é obrigado a participar e poderá se recusar a responder a qualquer pergunta. Se você mudar
de idéia durante o estudo e quiser se retirar dele, também estará livre para fazê-lo. Se você concordar em participar, deverá assinar este
documento para confirmar. Você aceita participar?
Nome do trabalhador:
Assinatura:
Nome do pesquisador:
Assinatura:
Data:____/____/____
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APÊNCICE VI
PROGRAMA SESI DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS
QUESTIONÁRIO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
													
1. Data: ____/____/____											
2. Número do questionário
					
3. Estado: 													
4. Cidade: 													
5. Empresa: 												
6. Área de atividade da empresa: 										

SESI
l__l__l / l__l__l / 2003
l__l__l__l__l__l
l__l
l__l__l__l
l__l__l__l__l
l__l__l__l__l__l

ESTAMOS FAZENDO UMA AVALIAÇÃO SOBRE A SAÚDE DOS TRABALHADORES DO BRASIL. NA SUA EMPRESA, VOCÊ
E OUTROS TRABALHADORES FORAM SORTEADOS PARA PARTICIPAREM DESTA PESQUISA. SE VOCÊ CONCORDAR EM
PARTICIPAR, PRECISAMOS QUE RESPONDA A ESTE QUESTIONÁRIO. VOCÊ CONCORDA EM PARTICIPAR?
7. Nome do trabalhador:
8. Qual é sua ocupação (serviço que faz) na empresa? 							
9. Qual é a sua idade? l__l__l em anos completos								
10. Sexo: l_1_l Masculino l_2_l Feminino 								
11. Até que ano ou série você completou (passou de ano) na escola? l__l__l anos				
12. Quantas pessoas moram na sua casa, incluindo você e sem contar empregados? l__l__l 			
13. Somando a renda (salário ou aposentadoria) de todas as pessoas que moram na sua 			
casa e que trabalham, quanto elas receberam no mês passado? 						
													
LER AS OPÇÕES
l_1_l menor ou igual a 1 salário mínimo
l_2_l maior do que 1 e até 3 salários mínimos
l_3_l maior do que 3 e até 5 salários mínimos
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OCUPAÇÃO l__l
ID: l__l__l
SEXO l__l
ESCOLA l__l__l
MORAM l__l__l
SALARIO1 l__l
ou SALARIO2
l__l__l__l__l__l
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l_4_l maior do que 5 e até 10 salários mínimos
l_5_l maior do que 10 salários mínimos
SE VOCÊ NÃO SOUBER EM SALÁRIOS, ESCREVA O TOTAL EM REAIS: l__l__l__l__l__l,00
14. Você é casado(a) ou mora com companheira(o) fixa(o)? l_1_l Não

l_2_l Sim				

CASADO l__l

Nos últimos 12 meses - de <MÊS> do ano passado até agora, você:
15. Fez um exame geral de saúde?
l1l Não l2l Sim
l9l Não lembro				
16. Mediu a pressão arterial?		
l1l Não l2l Sim
l9l Não lembro				
17. Mediu o nível de colesterol?		
l1l Não l2l Sim
l9l Não lembro				
18. Mediu o nível de açúcar no sangue? l1l Não l2l Sim
l9l Não lembro				

EXAME l__l
PA l__l
COLEST l__l
AÇUCAR l__l

Alguma vez um profissional médico/ enfermeiro/ nutricionista disse que você tem:
19. Hipertensão arterial (pressão alta)?
l1l Não l2l Sim
l9l Não lembro				
20. Colesterol elevado?			
l1l Não l2l Sim
l9l Não lembro				
21. Diabetes (açúcar no sangue elevado)? l1l Não l2l Sim
l9l Não lembro				
22. Excesso de peso (obesidade)?		
l1l Não l2l Sim
l9l Não lembro				

HAS l__l
COLALT l__l
DIABET l__l
OBESO l__l

A SEGUIR, VAMOS PERGUNTAR SOBRE ALGUMAS DOENÇAS
QUE TALVEZ VOCÊ OU SEUS PARENTES PRÓXIMOS TENHAM

SE O TRABALHADOR POSSUI UMA DAS DOENÇAS ACIMA, SIGA COM AS
PERGUNTAS - SE NÃO TEM AS DOENÇAS ACIMA, PULE PARA -> QUESTÃO 28
Atualmente, você toma algum remédio (medicamento) para tratar:
23. Hipertensão arterial (pressão alta)?
l1l Não l2l Sim
l9l Não se aplica				
24. Colesterol elevado?			
l1l Não l2l Sim
l9l Não se aplica				
25. Diabetes (açúcar no sangue elevado)? l1l Não l2l Sim
l9l Não se aplica				
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RHAS l__l
RCOL l__l
RDIAB l__l
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26. Excesso de peso (obesidade)?		
l1l Não l2l Sim
l9l Não se aplica				
27. Que remédios você toma para tratar hipertensão, diabetes e colesterol elevado?
Hipertensão Nome:
Colesterol elevado Nome:
Diabetes: l__l. Insulina Outro:
Seu pai e/ou sua mãe tiveram as seguintes doenças?
		
PAI
		
Não Sim Não sei		
28. Hipertensão (pressão alta)
l1l
l2l
l9l
32.
29. Diabetes (açúcar sangue)
l1l
l2l
l9l
33.
30. Infarto do coração
l1l
l2l
l9l
34.
31. Derrame cerebral (AVC)
l1l
l2l
l9l
35.

Não
l1l
l1l
l1l
l1l

MÃE
Sim Não sei
l2l
l9l
l2l
l9l
l2l
l9l
l2l
l9l

Seus avós tiveram as seguintes doenças?
		 AVÔ PATERNO			AVÓ PATERNA
Não Sim Não sei		
Não Sim Não sei
36. Hipertensão (pressão alta)
l1l
l2l
l9l
40.
l1l
l2l
l9l
37. Diabetes (açúcar sangue)
l1l
l2l
l9l
41.
l1l
l2l
l9l
38. Infarto do coração
l1l
l2l
l9l
42.
l1l
l2l
l9l
39. Derrame cerebral (AVC)
l1l
l2l
l9l
43.
l1l
l2l
l9l
		AVÔ MATERNO			AVÓ MATERNO
Não Sim Não sei		
Não Sim Não sei
44. Hipertensão (pressão alta)
l1l
l2l
l9l
48.
l1l
l2l
l9l
45. Diabetes (açúcar sangue)
l1l
l2l
l9l
49.
l1l
l2l
l9l
46. Infarto do coração
l1l
l2l
l9l
50.
l1l
l2l
l9l
47. Derrame cerebral (AVC)
l1l
l2l
l9l
51.
l1l
l2l
l9l
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A seguir, vamos perguntar sobre seus hábitos de vida.
52. Você fuma cigarros?
l_1_l Nunca fumei -> PULE PARA QUESTÃO 56
l_2_l Fumava, mas parei e não fumo mais
l_3_l Fumo
53. Geralmente, quantos cigarros por dia você fuma ou fumava? l__l__l cig/ dia
MARQUE X SE FUMA OU FUMAVA MENOS DE 1 CIGARRO POR DIA l__l
54. Com que idade começou a fumar? l__l__l anos
55. Se parou de fumar, com que idade parou de fumar? l__l__l anos NÃO PAREI l__l
56. Você costuma tomar bebidas, como cerveja, pinga, cachaça, vinho, uísque, licor, etc?
l_1_l Nunca bebi -> PULE PARA QUESTÃO 64
l_2_l Bebia, mas não bebo mais
l_3_l Tomo bebidas alcoólicas
Quantos copos, latas, garrafas ou doses de bebida você tomou nas últimas 2 semanas?
		
(1)
(2)
(3)
(4)
Não Copo/taça
Lata/garrafa peq. Garrafa Dose
57. Cerveja
l00l
l__l__l
l__l__l
l__l__l l__l__l
58. Cachaça, pinga
l00l
l__l__l
l__l__l
l__l__l l__l__l
59. Vinho
l00l
l__l__l
l__l__l
l__l__l l__l__l
60. Uísque, vodka, licor
l00l
l__l__l
l__l__l
l__l__l l__l__l
61. Champanhe
l00l
l__l__l
l__l__l
l__l__l l__l__l
62. Outra_________________
l00l
l__l__l
l__l__l
l__l__l l__l__l
SE O TRABALHADOR NÃO BEBEU NAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, PULE PARA -> QUESTÃO 64
63.Nas últimas duas semanas, você tomou 5 copos ou mais de bebidas alcoólicas de uma única vez?
l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não lembro
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A SEGUIR, VAMOS PERGUNTAR SOBRE ATIVIDADE FÍSICA QUE VOCÊ FAZ NORMALMENTE
/ HABITUALMENTE NO SEU DIA-A-DIA EM UMA SEMANA.
SUAS RESPOSTAS SÃO MUITO IMPORTANTES! POR FAVOR, RESPONDA CADA PERGUNTA
MESMO QUE VOCÊ NÃO SE CONSIDERE ATIVO.
AS PERGUNTAS A SEGUIR INCLUEM CAMINHAR OU ANDAR DE BICICLETA PARA IR DE
UM LUGAR AO OUTRO, COMO, POR EXEMPLO, IR PARA O TRABALHO, VISITAR AMIGOS,
IR AO MERCADO.
64.Em quantos dias de uma semana normal você anda de bicicleta ou caminha para ir de
um lugar para outro?
l__l dias por semana
l__l Nenhum -> PULE PARA QUESTÃO 67
65.Nos dias em que você pedala ou caminha, quanto tempo no total você gasta por dia para
ir de um lugar para outro?
l__l__l horas
l__l__l minutos
66.Quando você pedala ou caminha para ir de um lugar para outro, a que velocidade você
costuma pedalar ou caminhar?
l_1_l Rápida (faz suar bastante ou aumenta muito a respiração ou os batimentos do coração)
l_2_l Moderada (faz suar levemente ou aumenta moderadamente a respiração/ batimentos
do coração).
l_3_l Lenta (não modifica a respiração ou os batimentos cardíacos).
l_9_l NÃO SE APLICA
AS PERGUNTAS A SEGUIR INCLUEM CAMINHAR POR QUALQUER MOTIVO COMO PARA
FAZER O SEU TRABALHO NA EMPRESA, CAMINHAR POR PRAZER OU EXERCÍCIO.
67. Em quantos dias de uma semana normal você caminha no trabalho, por exercício, lazer ou esporte,
por pelo menos 10 minutos contínuos?
l__l dias por semana
l__l Nenhum -> PULE PARA QUESTÃO 69
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68. Nos dias em que você caminha por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto tempo no
total você gasta caminhando por dia?
l__l__l horas
l__l__l minutos
AGORA VAMOS PERGUNTAR SOBRE ATIVIDADES VIGOROSAS E MODERADAS QUE VOCÊ
FAZ NO SEU TRABALHO NA EMPRESA, NA SUA CASA OU QUINTAL E NO SEU TEMPO LIVRE.
ATIVIDADES VIGOROSAS SÃO AQUELAS QUE PRECISAM DE GRANDE ESFORÇO FÍSICO
E QUE FAZEM VOCÊ SUAR BASTANTE E/OU AUMENTEM MUITO SUA RESPIRAÇÃO OU
BATIMENTOS DO CORAÇÃO.
ATIVIDADES MODERADAS SÃO AQUELAS QUE PRECISAM DE ALGUM ESFORÇO
FÍSICO E QUE FAZEM VOCÊ RESPIRAR UM POUCO MAIS FORTE DO QUE O NORMAL
69. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades VIGOROSAS por pelo
menos 10 minutos contínuos?
(fazer serviços pesados no trabalho, carregar grandes pesos, escavar, jogar futebol, correr,
pedalar rapidamente a bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa
como esfregar o chão, ou no quintal, como capinar ou outra atividade que faça você suar
bastante ou aumentar muito sua respiração ou os batimentos do coração)
l__l dias por semana
l__l Nenhum -> PULE PARA QUESTÃO 71
70. Nos dias em que você faz essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos
contínuos, quanto tempo NO TOTAL você gasta fazendo essas atividades por dia?
l__l__l horas
l__l__l minutos
71. Em quantos dias de uma semana você faz atividades MODERADAS por pelo menos 10
minutos contínuos?
(carregar pesos leves, pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, jogar vôlei recreativo, fazer
serviços domésticos, como lavar vidros, varrer ou aspirar, ou no jardim ou quintal como
lavar o pátio, lavar o carro ou qualquer atividade que faça você suar levemente, aumente
moderadamente sua respiração ou os batimentos do coração).
l__l dias por semana
l__l Nenhum -> PULE PARA QUESTÃO 73
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72. Nos dias em que você faz essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos
contínuos, quanto tempo NO TOTAL você gasta fazendo essas atividades por dia?
l__l__l horas
l__l__l minutos
as perguntas a seguir são sobre o tempo em que você permanece sentado no trabalho,
em casa e durante seu tempo livre.
isto inclui o tempo sentado no escritório, estudando, visitando amigos, lendo e sentado ou
deitado assistindo televisão.
não inclua o tempo sentado durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro.
73. Quanto tempo por dia você fica sentado em um dia da semana?
l__l__l horas
l__l__l minutos
74. Quanto tempo por dia você fica sentado no final de semana?
l__l__l horas
l__l__l minutos
A SEGUIR, VAMOS PERGUNTAR SOBRE SEUS HÁBITOS ALIMENTARES
75. Você coloca mais sal na comida servida no prato?
l_1_l Não, nunca l_2_l Sim, raramente ou quando falta sal l_3_l Sim, quase sempre
76. Que tipo de sal você normalmente usa em sua casa?
l_1_l Sal de cozinha 			
l_3_l Sal light
l_2_l Sal do mar (grosso)			
l_4_l Tempero industrializado
l_7_l OUTRO __________ 		
l_9_l Não sei, não tenho certeza
77. Que tipo de óleo ou gordura normalmente se usa em sua casa para cozinhar ou assar no forno?
Óleo, tipo?_______________ 		
l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não sei
Banha					
l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não sei
Manteiga					
l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não sei
Margarina					
l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não sei
Outro ____________________________ l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não sei
Não usa óleo ou gordura quando cozinha l_3_l
Não se prepara comida na minha casa
l_4_l
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78. Que tipo de óleo ou gordura normalmente se usa em sua casa para fritar?
Óleo, tipo?					
l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não sei
Banha					
l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não sei
Manteiga					
l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não sei
Margarina					
l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não sei
Outro					
l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não sei
Não se faz fritura na minha casa		
l_3_l
79. Que tipo de pão você come normalmente?
(ESCREVA NO QUADRINHO O NÚMERO DE FATIAS E O No DE DIAS NA SEMANA)
Pão feito em casa			
l00l Não
l__l Sim, quantas fatias come por dia? l__l__l,l__l Quantos dias por semana l__l
Pãezinhos (50 g)			
l00l Não
l__l Sim, quantos come por dia? l__l__l,l__l Quantos dias por semana l__l
Bisnaguinhas (20-25g)			
l00l Não
l__l .Sim, quantas come por dia? l__l__l,l__l Quantos dias por semana l__l
Outro pão ______________ _________ l00l Não
l__l Sim, quantas fatias come por dia? l__l__l,l__l Quantos dias por semana l__l
80. Que tipo de gordura você normalmente usa para passar no pão?
Manteiga					
l_1_l Não l_2_l Sim
Azeite de oliva				
l_1_l Não l_2_l Sim
Maionese					
l_1_l Não l_2_l Sim
Margarina					
l_1_l Não
l_2_l Sim, comum
l_3_l Sim, light l_9_l Sim, mas não sei o tipo
Outro					
l_1_l Não l_2_l Sim
SE NÃO USA MANTEIGA OU MARGARINA -> PULE PARA QUESTÃO 82
81. Que tipo de manteiga ou margarina usa normalmente?
l_1_l Não usa			
l_3_l Com sal
l_2_l Sem sal			
l_9_l Não sei o tipo
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82. Com que freqüência você toma suco de frutas natural (laranja, limão, uva, maracujá,
mamão, goiaba, graviola, etc)?
(REGISTRE NO QUADRINHO O NÚMERO DE VEZES QUE O TRABALHADOR TOMA
SUCO)
l__l__l por dia l__l__l por semana
l__l__l por mês
l99l Raramente ou nunca (MARQUE UM X) -> PULE PARA QUESTÃO 84
83. Quando você toma suco, quantos copos pequenos (200 ml) você toma de uma única vez?
l__l__l , l__l copos
84. Com que freqüência você toma leite?
(REGISTRE NO QUADRINHO O NÚMERO DE VEZES QUE O TRABALHADOR TOMA LEITE)
l__l__l por dia l__l__l por semana
l__l__l por mês
l99l Raramente ou nunca (MARQUE UM X) -> PULE PARA QUESTÃO 87
85. Quando você toma leite, quantos copos (200 ml) ou xícaras das de chá você toma, de cada vez?		
l__l__l, l__l
(Atenção: Se a pessoa toma leite com café, registrar apenas a quantidade do leite)
86. Que tipo de leite você toma normalmente?
l_1_l Integral pasteurizado
l_2_l Semidesnatado
l_3_l Desnatado
l_4_l Integral tirado da vaca
l_7_l Outro
87. Com que freqüência você come ovos (cru, cozido, mexido ou frito)?
(REGISTRE NO QUADRINHO O NÚMERO DE VEZES QUE O TRABALHADOR COME OVOS)
l__l__l por dia l__l__l por semana
l__l__l por mês
l_99_l Raramente ou nunca -> PULE PARA A QUESTÃO 89
88. Quando você come ovos (cru, cozido, mexido ou frito), quantos você come em um dia?
l__l__l OVOS
89. Nos últimos 12 meses, de < MÊS > do ano passado até agora - algum médico/
enfermeiro/ nutricionista recomendou para você:
Deixar de fumar				
l_1l Não		
l_2l Sim		
l_9l Não lembro
Perder peso					
l_1l Não		
l_2l Sim		
l_9l Não lembro
Comer menos gordura			
l_1l Não		
l_2l Sim		
l_9l Não lembro
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Usar menos sal				
l_1l Não		
l_2l Sim		
l_9l Não lembro
Comer menos açúcar, doces		
l_1l Não		
l_2l Sim		
l_9l Não lembro
Não beber ou beber menos álcool
l_1l Não		
l_2l Sim		
l_9l Não lembro
Praticar alguma/mais atividade física
l_1l Não		
l_2l Sim		
l_9l Não lembro
Outro:					
l_1l Não		
l_2l Sim		
l_9l Não lembro
90. Nos últimos 12 meses, você tentou seriamente:
Deixar de fumar				
l_1_l Não
l_2_l Sim
l_3_l Não fumo
Perder peso					
l_1_l Não
l_2_l Sim
l_3_l Sou magro
Comer menos gordura			
l_1_l Não
l_2_l Sim
l_3_l Como pouca
Usar menos sal				
l_1_l Não
l_2_l Sim
l_3_l Uso pouco sal
Comer menos açúcar, doces		
l_1_l Não
l_2_l Sim
l_3_l Como pouco
Não beber ou beber menos álcool
l_1_l Não
l_2_l Sim
l_3_l Não bebo
Praticar alguma/mais atividade física
l_1_l Não
l_2_l Sim
l_3_l Já pratico
Outro: 					
l_1_l Não
l_2_l Sim
l_3_l Não lembro
91. Em geral, como você descreve a sua saúde?
l_1_l Excelente		
l_2_l Muito boa		
l_3_l Boa
l_4_l Regular		
l_5_l Fraca 		
l_6_l Péssima
92. Com que freqüência você come os seguintes alimentos? [MARQUE COM X]
Alimento

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1 ou mais

4 a 6 vezes

2 a 3 vezes

1 vez

1a3

Raramente

vezes ao dia

na semana

na semana

na semana

vezes no mês

ou nunca

Carne de gado						
Carne de porco						
Charque ou carne de sol						
Miúdos						
Buchada						
Toucinho ou bacon						
Salame, salsicha, lingüiça						
Frango ou galinha com pele						
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Frango ou galinha sem pele						
Peixe fresco ou congelado						
Peixe defumado						
Peixe salgado (pilombeta, bacalhau)						
Couro de peixe						
Arroz						
Feijão, lentilha						
Massa, macarrão, espaguete 						
Legumes (batata, cenoura, aipim, beterraba)						
Verduras de folhas verdes (alface, couve,
agrião, rúcula)
Frutas frescas

						

Queijo						
Iogurte ou coalhada						
Comida feita com banha						
Comida com leite de coco						
Comida com azeite de dendê						
Pizza						
Cheesburguer						
Batata frita						
Outras comidas com frituras						
Doces						
Tortas						
Refrigerante light						
Refrigerante normal						
Sorvete
Outro
Entrevistador: __________________________________________________________________________l__l__l__l
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APÊNDICE VII
PROGRAMA PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS
FICHA DE AFERIÇÃO
Número do questionário: l__l__l__l__l__l
Estado: 												
Cidade: 												
Empresa: 												
Nome do trabalhador:
Data:
l__l__l / l__l__l / 2003					
Horário: l__l__l : l__l__l h
Peso:
l__l__l__l , l__l kg
Altura:
l__l__l__l , l__l cm
Circunferência do braço: l__l__l , l__l cm
Circunferência abdominal:
l__l__l__l , l__l cm
Pressão arterial1: 		
l__l__l__l x l__l__l__l mmHg		
Pulso 1 l__l__l__l bpm
Pressão arterial2: 		
l__l__l__l x l__l__l__l mmHg		
Pulso 2 l__l__l__l bpm
Colesterol:				
l__l__l__l mg/dL
HDL:				
l__l__l__l mg/dL
LDL:				
l__l__l__l mg/dL
Glicemia:				
l__l__l__l mg/dL
Aferidor das medidas:
					
l__l__l__l
Responsável pela coleta de sangue:
					
l__l__l__l
Responsável pelo registro dos exames laboratoriais na ficha:
						
l__l__l__l
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APÊNDICE VIII
PROGRAMA PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS
CARTÃO EU SOU ASSIM
Eu fumo
não		

1-10 cigarros		

11-20 cigarros

21 ou mais cigarros/dia

às vezes		

quase sempre

sempre

Eu ponho sal na comida pronta ou servida no prato
não		
raramente		
às vezes		

quase sempre

sempre

Eu como frituras
não		
raramente		

Eu costumo beber
não		
1-2 vezes por semana
5 ou mais vezes por semana
Eu estou acima de meu peso
não		
1-4 kg		
5-9 kg
Eu faço alguma atividade física
não		
1-2 vezes por semana
5 ou mais vezes por semana

3-4 vezes por semana

10-19 kg

3-4 vezes por semana		
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APÊNDICE IX
PROGRAMA SESI DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS
ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES (DCV)

1 - DEFINIÇÕES
RISCO: “É a probabilidade da ocorrência de um evento indesejável. Os riscos não estão isolados ou independentes do contexto social.
Estão inter-relacionados a uma complexa rede de fatores e interesses culturais, históricos, socioeconômicos e ambientais.”
FATORES DE RISCO: “São elementos com grande possibilidade de desencadear ou associar-se ao desencadeamento de um determinado
evento indesejado, ou maior chance de adoecer ou de morrer. Quando o fator de risco não é causa do evento, ele influencia o aumento
da probabilidade de acorrer um agravo.”
FATORES DE RISCO MODIFICÁVEIS: São fatores de risco que podemos mudar, geralmente vinculados aos hábitos de vida, cultura e
níveis socioeconômicos. No caso das doenças cardiovasculares (DCV), os principais fatores de risco modificáveis são: obesidade, fumo,
uso abusivo de álcool, dieta inadequada (excesso de consumo de sal, pouco consumo de potássio, dieta pobre em fibras e rica em
gorduras), colesterol elevado, sedentarismo.
FATORES DE RISCO NÃO-MODIFICÁVEIS: São fatores de risco com os quais nascemos e não poderemos mudá-los. No caso das
DCV, sexo masculino, idade, mulher na pós-menopausa, antecedentes familiares, isto é, ter pai, mãe, avós maternos e/ou paternos com
história de pressão elevada, infarto, AVC (derrame), diabetes.
2 - PROCESSO EDUCATIVO EM SAÚDE
O processo educativo em saúde preconiza a orientação de medidas que comprovadamente reduzam a pressão arterial e diminuam as
chances de a pessoa desenvolver uma doença cardiovascular, entre elas: hábitos alimentares adequados para manutenção do
peso corporal e de um perfil lipídico desejável, estímulo à vida ativa e aos exercícios físicos regulares, redução da ingesta
de sódio, redução do consumo de bebidas alcoólicas, redução do estresse e abandono do tabagismo.
Estas medidas são importantes na redução da pressão arterial, possuem baixo custo e risco mínimo, ajudam no controle de outros
fatores de risco, aumentam a eficácia de tratamento medicamentoso quando a pessoa já é hipertensa (gerando necessidade de
menores doses e de menor quantidade de fármacos) e reduzem o risco cardiovascular.
A seguir, apresentamos, de forma resumida informações sobre cada um dos fatores de risco, no sentido de subsidiar os pesquisadores
na abordagem com os trabalhadores pesquisados.
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HÁBITOS ALIMENTARES
Recomenda-se uma dieta rica em fibras, vegetais e alimentos ricos em potássio, mas também pobre em gorduras saturadas, substituindo
estas gorduras por óleos vegetais. A indicação do aumento do potássio se justifica pelo seu efeito anti-hipertensivo e pela ação protetora
contra danos cardiovasculares, sendo também útil como medida auxiliar para pessoas com pressão alta submetidas à terapêutica com
diuréticos (tipo de remédio para reduzir a pressão).
OBESIDADE E SOBREPESO
Os pacientes com excesso de peso devem ser estimulados a alcançar um índice de massa corporal (IMC) inferior a 25 kg/m2 com dieta
hipocalórica balanceada, fracionamento alimentar, evitando açúcares e doces.
A medida do peso e da altura serve para saber se o trabalhador está com o peso adequado para sua estatura. As pessoas com excesso
de peso ou “gordas” mais freqüentemente apresentam pressão alta (são hipertensas) e maior risco de ter diabete, infarto e outras
doenças.
O IMC ou índice de massa corporal é uma referência para verificar se o peso está adequado para a altura. Se o resultado for:
IMC 18,5-24,9 Normal: indica que a sua relação peso/altura está adequada. Isso significa que você não está gorda nem magra.
IMC < 18,5 – Magreza: indica que você está muito magro.
IMC entre 25,0-29,9 Pré-obesidade: indica que você esta com excesso de peso.
IMC > 30,0 Obesidade: indica que você está “gordo” ou muito acima do seu peso.
Você não pode mudar sua altura, portanto a única coisa que você pode fazer é mudar o peso, mais freqüentemente você precisa é
perder peso. Enquanto você não consulta, pode ir emagrecendo se mudar sua dieta da seguinte forma:
• Prefira frutas, verduras, legumes -> Evite comer comida com gordura, frituras.
			
-> Diminua a quantidade de massa, pão, arroz.
			
-> Diminua a quantidade de carne vermelha.
• Prefira doces com adoçante -> Evite comer doces, bolos, chocolate.
• Prefira suco, refrigerante diet -> Evite tomar bebidas alcoólicas.
• Prefira leite semidesnatado ou desnatado -> Evite leite integral
COLESTEROL ELEVADO OU DISLIPIDEMIA
Dislipidemia é uma doença que ocorre quando a quantidade de gordura circulante no sangue está acima do normal. Essas gorduras
podem ser chamadas de colesterol.
Todo colesterol entra no corpo pela comida? Não, uma parte do colesterol é produzida pelo organismo (HDL) e outra provém dos
alimentos de origem animal (LDL). Na linguagem popular, costumamos dizer que o colesterol HDL é o colesterol bom, pois ele não atua
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se depositando e obstruindo os vasos sangüíneos. O colesterol LDL é chamado de ruim porque se deposita endurecendo e obstruindo
os vasos sangüíneos. O ideal é que o HDL esteja alto na nossa circulação e que o LDL esteja baixo.
VALORES DO COLESTEROL EM EXAMES LABORATORIAIS:
COLESTEROL TOTAL
• Desejável: < 200 mg/dl
• Limite: entre 200 e 239 mg/dl
• Elevado: > 240 mg/dl
COLESTEROL LDL
• Desejável: entre 100 e 128 mg/dl
• Limítrofe: entre 130 e 159 mg/dl
• Elevado: > 160 mg/dl
COLESTEROL HDL
• Desejável: > 40 mg/dl
• Risco: < 40 mg/dl
Recomendações para prevenir a elevação do colesterol ruim e para procurar baixá-lo quando estiver elevado:
EVITAR: manteiga, margarina, toucinho, bacon, torresmo, óleo do coco, frituras, leite e iogurte integral, nata creme de leite, leite
condensado, queijos amarelos, carnes gordas, fígado, miúdos, hambúrguer, ovelha, porco, caças, peles de aves e peixes, conservas de
peixe em óleo, mariscos, presunto, mortadela, salame, copa, salsicha, murcilha, patê, salsichão e lingüiça, gema e todas as preparações
que a contenham (maionese), biscoitos amanteigados, massas folhadas, croissant, sonhos, pães doces, chocolates, cremes e doces ricos
em gorduras, sorvete, castanhas, nozes, abacate, amendoim, coco, temperos prontos e caldo de carne, entre outros.
CONSUMIR: óleos vegetais, leites, queijos e iogurtes desnatados, carnes magras, frango, peru, chester (sem pele), clara de ovos, frutas
frescas e secas, todos os vegetais frescos, feijões, lentilhas, ervilha partida, grão de bico, sucos de frutas, temperos frescos, ervas,
vinagre, limão, entre outros.
As fibras na dieta e a prática regular de exercícios físicos contribuem muito na redução do colesterol LDL e para o aumento do colesterol
HDL.
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REDUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
A maioria das pessoas consome álcool e sente-se bem quando toma algum tipo de bebida alcoólica como um copo de cerveja ou um
cálice de vinho. Muitos médicos acreditam que o álcool, especialmente o vinho tinto, faz bem para o coração. Entretanto, isso depende
da quantidade.
Se a pessoa bebe muitos copos ou muito seguidamente, o álcool torna-se um problema para ela e para sua família. Não existe uma
quantidade que possa ser considerada normal. Qualquer quantidade de álcool que modifique o comportamento é prejudicial.
O consumo excessivo de álcool eleva a pressão arterial e a variabilidade pressórica, aumenta a prevalência da hipertensão, é fator de
risco para acidente vascular encefálico e pode ser uma das causas de resistência à terapêutica anti-hipertensiva (remédios para pressão
alta) e à adesão ao tratamento. As pessoas com consumo excessivo de álcool devem ser estimuladas a reduzi-lo ou evitá-lo.
É aconselhável que o consumo de álcool não ultrapasse 30 ml de etanol/dia para indivíduos do sexo masculino e 15 ml de etanol/dia
para mulheres e indivíduos com baixo peso.
No trabalho educativo, devemos aconselhar as pessoas a reduzir, abandonar ou controlar a quantidade de bebida e os dias em que
bebe. Beber diariamente ou beber mais de 1 garrafa de cerveja por dia ou 1 cálice de vinho por dia ou 1 dose de cachaça / vodka /
whisky por dia deve ser evitado.
EXERCÍCIO FISICO REGULAR
O exercício físico regular reduz a pressão arterial e fornece benefícios adicionais, tais como: diminuição do peso corporal , ação
coadjuvante no tratamento das dislipidemias, da resistência da insulina, do abandono do tabagismo e do controle do estresse, além de
melhora da qualidade de vida.
Chamamos de sedentárias as pessoas que não fazem exercícios regularmente. Ao praticar atividade física, estimulamos nossos
músculos e revigoramos o coração. As pessoas que não praticam exercícios ficam com os músculos flácidos, podem engordar e a
gordura se depositar na barriga, nas artérias do coração e em outros lugares do corpo.
Recomenda-se para uma vida saudável que pratiquemos atividades como caminhar, nadar, andar de bicicleta, jogar futebol ou
qualquer outra atividade por 30 minutos, pelo menos quatro vezes por semana.
ABANDONO DO TABAGISMO
O hábito de fumar é um vício. Como todo o vício, faz mal à saúde. Isso você e provavelmente a maioria das pessoas já saibam. O que
queremos acrescentar é que pessoas que fumam aumentam o risco de morrer de infarto, de ter muita dificuldade para respirar quando
ficarem velhas e de apresentar câncer no pulmão, na boca, no esôfago, na bexiga e em outros lugares do corpo.
A pressão arterial e a freqüência cardíaca se elevam durante o ato de fumar, mas o uso prolongado da nicotina não se associa à maior
prevalência de hipertensão. Indivíduos que fumam têm o risco aumentado para doença coronariana e aqueles que fumam mais de
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uma carteira por semana aumentam em cinco vezes o risco para morte súbita. O cigarro também aumenta a resistência de drogas antihipertensivas (remédios para a pressão alta).
No trabalho educativo, devemos recomendar às pessoas que parem de fumar. Isso é uma decisão que precisa ser tomada o mais cedo
possível, enquanto há tempo para prevenir doenças.
As pessoas que abandonam o cigarro têm chance de viver por mais tempo e de sentir-se melhor no dia-a-dia. Já existem remédios que
ajudam a pessoa a abandonar o vício.
MEDIDAS ANTIESTRESSE (RELAXAMENTO E LAZER)
Não há evidências de resposta hipotensora prolongada (baixar a pressão por mais tempo) às medidas antiestresse, mas tais medidas
potencialmente melhoram a qualidade de vida.
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
A pressão arterial (PA) está normal quando a medida da PA sistólica for menor ou igual a 139 mmHg e a da PA diastólica for menor
ou igual a 89 mmHg.
A pressão arterial está elevada se o valor da PA sistólica for maior ou igual a 140 mmHg e o da PA diastólica for maior ou igual a
90 mmHg.
A elevação da pressão arterial pode ocorrer por vários motivos, por isso é considerada uma doença multifatorial (com muitos fatores).
Por exemplo, podemos ficar nervosos quando estamos sendo examinados ou por outros motivos. Para sabermos se este o valor da PA
está realmente alterado, será preciso medi-la outras vezes.
A hipertensão, chamada de pressão alta, é diagnosticada quando medimos a pressão pelo menos duas vezes, em três consultas
diferentes, e a maior parte dos valores são maiores ou iguais a 140/90 mmHg ou 14/9. Quando uma pessoa é hipertensa, possui
um risco maior de vir a ter doenças como infarto e derrame.
Recomende aos trabalhadores que procurem um serviço de saúde e/ou médico do SUS ou do SESI para medir a pressão mais vezes
quando tem dúvidas.
Aconselhe os trabalhadores com a pressão alta ou aqueles que têm risco para DCV a mudar alguns comportamento e acrescentar
outros que podem auxiliar a manter a pressão normal, como, por exemplo:
2. Prefiram comida com pouco sal
Evitem usar saleiro à mesa,
3. Prefiram alimentos frescos 		
Evitem comer conservas e enlatados
4. Prefiram carnes magras
Evitem comer mortadela, lingüiça, carne de sol.
O QUE FAZER SE VOCÊ ESTIVER MEDINDO A PRESSÃO DURANTE A PESQUISA E IDENTIFICAR QUE ELA ESTÁ ALTA
Durante a pesquisa vamos encontrar pessoas com valores de PA elevados. Mantenha-se tranqüilo (a) e informe o valor ao paciente
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somente após a segunda medida. A segunda medida geralmente é mais baixa que a primeira e esse é o valor a ser informado.
Nos casos de PA elevada, pergunte se o trabalhador já tem pressão alta, se usa medicação e se não esqueceu de usar no dia. Caso seja
hipertenso e use medicação, orientar sua utilização com regularidade.
Uma crise hipertensiva genericamente designa uma elevação da pressão arterial que deve ser avaliada pela possibilidade de uma
evolução desfavorável.
Poderemos encontrar dois tipos de situação:
• Emergência Hipertensiva
• Urgência Hipertensiva
Na emergência hipertensiva, a pessoa tem sintomas associados (cefaléia occipital, alterações visuais, dor precordial, escotomas
visuais, déficit neurológico, dispnéia). Nesses casos devemos aconselhar a pessoa procurar sua chefia para liberação e procurar um
serviço de saúde para consultar no mesmo dia.
Nessas situações é necessário reduzir a pressão o mais rápido possível para evitar ou limitar danos à pessoa.
O médico do paciente saberá manejar a situação para evitar quedas excessivas ou abruptas que podem precipitar isquemia renal,
cerebral ou coronariana.
Na urgência hipertensiva, a pessoa está com a pressão elevada, mas não sente nada. Quando a pessoa está assintomática, não há
evidência de benefício em uma redução imediata da pressão. A pressão elevada isolada, sem sintomas, raramente requer terapêutica
de emergência. Portanto, você não deverá ficar assustado com a situação, oriente o trabalhador sobre os resultados encontrados e, se
foi a primeira vez, sugira medir mais vezes e realizar uma consulta médica assim que for possível.
HISTÓRIA DE DOENÇA CARDIOVASCULAR NA FAMÍLIA
Quando um ou mais dos nossos familiares têm pressão alta, diabetes ou já sofreram infarto ou derrame, nós herdamos deles a chance
de também desenvolver esses problemas de saúde. Algumas doenças ocorrem mais em algumas famílias do que em outras. O fato
de seus parentes terem essas doenças indica que você também poderá vir a tê-las. Para impedir que isso ocorra, você tem de mudar
seus hábitos de vida. Fazendo isso, você também estará ajudando seus filhos a adquirirem hábitos saudáveis, e isso vai protegê-los
também.
Embora você não possa mudar a história da sua família, você pode diminuir o seu risco de adoecer.
DIABETES MELLITUS (DM)
O diabetes mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade da insulina de exercer
adequadamente seus efeitos. Caracteriza-se por hiperglicemia (quantidade elevada de açúcar circulante no sangue) crônica com
distúrbios do metabolismo dos carbohidratos, lipídios e proteínas. As conseqüências da DM, a longo prazo, incluem disfunção e falência
de vários órgãos, especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sangüíneos.
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Falando em uma linguagem popular, podemos dizer que o DM é uma enfermidade que aumenta a quantidade de açúcar (glicose) no
sangue.
Nosso organismo transforma em açúcar os alimentos que comemos. A insulina ajuda a transportar o açúcar do sangue para as células
do corpo, onde será usado como energia.
Na pessoa que tem DM, o corpo não produz insulina ou não produz o suficiente ou ainda a insulina produzida não funciona
adequadamente.
Existem dois tipos de DM: tipo I e tipo II.
O DM tipo I, chamado de insulinodependente, ocorre com mais freqüência em jovens. É necessário tomar insulina através de injeção
para suprir sua falta ou produção insuficiente pelo organismo.
O DM tipo II não tem dependência de insulina. Nesse caso, o organismo produz insulina, porém ela não funciona adequadamente. O
tipo II atinge com mais freqüência os adultos, as pessoas com história familiar de diabetes e as pessoas com excesso de peso. O DM
tipo II é controlado mediante um equilíbrio entre os alimentos que consumimos, exercício físico, controle de peso e, em alguns casos,
medicamentos, seja comprimidos ou insulina.
No DM, como a insulina não funciona adequadamente, o açúcar vai se acumulando no sangue e é eliminado através da urina. Essa
presença elevada de açúcar no sangue e na urina pode causar sintomas como: cansaço, perda de peso, sede, necessidade freqüente
de urinar, visão turva.
Se o nível de açúcar não for controlado, com o tempo podem surgir problemas sérios nos olhos (cegueira), nos nervos, nos rins, no
coração, nas artérias e nas veias, nos pés.
No início do tratamento, seja com dieta ou medicamentos é importante controlar os níveis de açúcar no sangue. A baixa excessiva
do açúcar no sangue pode dar sintomas como tremor, tontura, irritabilidade, fome, sonolência, sudorese e cansaço. Nestes casos, é
necessário comer ou beber imediatamente algum alimento doce.
Pessoas com DM devem receber a recomendação de cuidar da dieta (alimentar-se nas horas certas, ingerir alimentos, ricos em fibras,
reduzir o consumo de carbohidratos e evitar doces), realizar atividade física e regular de acordo com sua capacidade e aptidão física;
prestar cuidados especiais aos pés.
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APÊNDICE X
PROGRAMA SESI DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS
ORIENTAÇÕES SOBRE COLETA DE SANGUE
Coleta de sangue para dosagem de glicose:
• Glicose
Soro ou plasma:
• No soro a dosagem tem que ser feita rapidamente.
• No plasma (sangue + fluoreto de sódio) a glicose se mantém estável por algumas horas ( 6 horas), mas, se o plasma for separado
e congelado, ela permanece estável por alguns dias. Portanto, se o material para exame for coletado longe do laboratório, o ideal é
coletar o sangue (3 a 5mL) com fluoreto de sódio, centrifugar, separar o plasma e congelar.
• As amostras destinadas ao Laboratório Central do Hospital São Paulo –EPM/UNIFESP deverão ser enviadas congeladas,
portanto deve-se coletar o sangue (3 a 5 mL) com fluoreto de sódio, centrifugar, separar o plasma e congelar.
Obs.: Se for pós-prandial, coletar o sangue 2 horas após a refeição.
Se for de jejum, este deve ser de 8 horas (o tempo não pode ser muito maior).
• Colesterol e frações
Soro:
• Para a dosagem de colesterol apenas, não há necessidade de jejum de 12 horas (apenas 3 horas), mas, na solicitação de algumas
frações (LDL e VLDL) e para triglicérides, o jejum deve ser de 12 horas.
Coletar 10 mL, centrifugar, separar o soro e congelar.
• As amostras destinadas ao Laboratório Central do Hospital São Paulo – EPM/UNIFESP deverão ser enviadas congeladas,
portanto deve-se coletar o sangue (10 mL), centrifugar, separar o soro e congelar.

159

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS EM TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DO BRASIL

APÊNDICE XI
PROGRAMA PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS
DINÂMICA DA COLETA DE DADOS
Uma equipe de três pesquisadores(as) e um coordenador(a) realizará em 1 hora e 30 minutos a coleta de dados (questionário, aferições
e intervenção) com um grupo 07 trabalhadores.
Agendar a chegada dos trabalhadores da seguinte forma: três no horário de início das primeiras entrevistas e quatro 20 minutos depois
(tempo que leva para cada entrevista).
1 - Três pesquisadores(as) iniciam a entrevista com o preenchimento do questionário com três trabalhadores, e o coordenador (a)
organiza os equipamentos para as aferições e prepara a sala para a palestra.
2 - O primeiro(a) pesquisador(a) que terminar a entrevista inicia as aferições que deverão ser realizadas com o grupo de 07 trabalhadores,
com o auxílio do coordenador(a).
3 - Ao chegarem os outros 04 trabalhadores, dois vão para a entrevista com os dois pesquisadores(as) e os outros dois começam o fluxo
pelas aferições de medidas.
4 - Os dois pesquisadores(as), ao terminarem a primeira entrevista, iniciam mais outras duas com os trabalhadores agendados e
que chegaram 20 minutos após os primeiros. No término de cada entrevista, acompanhar o trabalhador até a sala das aferições e
chamar o quarto e depois o quinto trabalhador para fazer a entrevista, sucessivamente até que os 07 trabalhadores do grupo estejam
entrevistados.
5 - O pesquisador(a) que inicia as aferições do seu grupo continua com essa atividade até que todos os trabalhadores tenham suas
medidas aferidas. Pretende-se que o sexto e sétimo trabalhadores sejam chamados para a entrevista após as aferições.
6 - Os trabalhadores que já responderam ao questionário e já foram aferidos recebem os folhetos educativos, sentam (nos bancos
preparados em frente à TV) e aguardam o resto do grupo para assistirem ao vídeo educativo, lendo o material.
Pretende-se que cada equipe de três pesquisadores(as) e um coordenador leve em torno de 1 hora para realizar as sete entrevistas e as
sete aferições de medidas, 20 minutos para assistir ao vídeo e 10 minutos para esclarecimentos dúvidas e informações gerais.
Realizadas as 07 entrevistas e as aferições, o grupo assiste ao vídeo, preenche o Cartão Eu Sou Assim, recebe orientações a respeito dos
fatores de risco para doenças cardiovasculares, dos exames e do retorno da pesquisa por meio da ficha de avaliação de risco.
Recomenda-se que o coordenador(a) e um pesquisador(a) fiquem com o grupo assistindo ao vídeo e fazendo as orientações e que os
outros dois pesquisadores façam a revisão do preenchimento dos 07 questionários e das 07 fichas de aferição, passando os resultados
do dia de trabalho para o mapa diário de campo.
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APÊNDICE XII
PROGRAMA SESI DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS
FICHA DE AVALIAÇÃO DE FATORES DE RISCO
Nome da empresa:
						
No Quest: : l__l__l__l__l__l
Nome do trabalhador:
Data:
l__l__l / l__l__l / 2003
Peso:
l__l__l__l , l__l kg			
Altura: l__l , l__l__l m
Circunferência abdominal:
l__l__l__l cm (normal: homem até 102cm / mulher até 88cm)
Pressão arterial1:		
l__l__l__l x l__l__l__l mmHg
Pulso 1 l__l__l__l bpm
Pressão arterial2: 		
l__l__l__l x l__l__l__l mmHg
Pulso 2 l__l__l__l bpm
Colesterol total: 		
l__l__l__l mg/dl (alterado se maior ou igual 240 mg/dl)
HDL: 				
l__l__l__l mg/dl (risco se menor que 40 mg/dl)
LDL: 			
l__l__l__l mg/dl (alterado se maior ou igual a 160 mg/dl)
Glicemia:				
l__l__l__l mg/dl (alterado se maior ou igual a 126 mg/dl)
Usa medicação para pressão alta: l__l Sim
Usa medicação para diabetes:
l__l Sim

l__l Não
l__l Não

FATORES DE RISCO
Abaixo serão assinalados os fatores de risco presentes na sua avaliação realizada pelo SESI.
Idade:__________ anos				
Sexo masculino 				
Hipertensão ou pressão elevada
		
Diabetes ou glicemia elevada		
História familiar de hipertensão
		
História familiar de diabetes		
História familiar de infarto
		
História familiar de AVC (derrame)		
Fumo				
		
Sedentarismo				
Adição de sal extra		
		
Colesterol alterado			
Dieta pobre em fibras 		
Dieta rica em gorduras
INDICE DE MASSA CORPORAL:____________________________
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Revisando os resultados dos seus exames e do seu perfil, identificamos que você apresenta _____ fatores de risco para doenças
crônicas, como doenças do coração, diabetes e derrame cerebral.
Para que você possa melhorar a sua condição de saúde e diminuir o risco de ter doenças deste tipo, recomendamos:
l__l Seguir orientações sobre hábitos saudáveis de vida de acordo com folhetos explicativos recebidos do SESI.
l__l Consultar um médico para nova avaliação
l__l Outras: ________________________________________________________
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ANEXO II
PROGRAMA SESI DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS
TABELA DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL
Altura		 18,5-24,9			25,0-29,9			 > 30,0
			 Normal		
Pré-obesidade		obesidade
1,45
38,90		 52,4
52,5		 62,9		 > 63,0
1,46
39,43		 53,1
53,2		 63,8		 > 63,9
1,47
39,98		 53,8
53,9		 64,7		 > 64,8
1,48
40,52		 54,6
54,7		 65,6		 > 65,7
1,49
41,07		 55,3
55,4		 66,4		 > 66,5
1,50
41,63		 56,1
56,2		 67,3		 > 67,4
1,51
42,18		 56,8
56,9		 68,2		 > 68,3
1,52
42,74		 57,6
57,7		 69,1		 > 69,2
1,53
43,31		 58,3
58,4		
0,1		 > 70,2
1,54
43,87		 59,1
59,2		 71,0		 > 71,1
1,55
44,45		 59,9
60,0		 71,8		 > 71,9
1,56
45,02		 60,7
60,8		 72,8		 > 72,9
1,57
45,60		 61,4
61,5		 73,8		 > 73,9
1,58
46,18		 62,2
62,3		 74,7		 > 74,8
1,59
46,77		 63,0
63,1		 75,7		 > 75,8
1,60
47,36		 63,8
63,9		 76,4		 > 76,5
1,61
47,95		 64,6
64,7		 77,6		 > 77,7
1,62
48,55		 65,4
65,5		 78,6		 > 78,7
1,63
49,15		 66,2
66,3		 79,4		 > 79,5
1,64
49,76		 67,1
67,2		 80,5		 > 80,6
1,65
50,37		 68,0
68,1		 81,5		 > 81,6
1,66
50,98		 68,7
68,8		 82,5		 > 82,6
1,67
51,59		 69,5
69,6		 83,5		 > 83,6
1,68
52,21		 70,4
70,5		 84,5		 > 84,6
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1,69
1,70
1,71
1,72
1,73
1,74
1,75
1,76
1,77
1,78
1,79
1,80
1,81
1,82
1,83
1,84
1,85
1,86
1,87
1,88
1,89
1,90
1,91
1,92
1,93
1,94
1,95
1,96
1,97
1,98
1,99

52,84		
53,47		
54,10		
54,73		
55,37		
56,01		
56,66		
57,31		
57,96		
58,62		
59,28		
59,94		
60,61		
61,28		
61,95		
62,63		
63,32		
64,00		
64,69		
65,39		
66,08		
66,79		
67,49		
68,20		
68,91		
69,63		
70,35		
71,07		
71,80		
72,53		
73,26		

71,3
72,9
72,9
72,1
74,6
75,5
76,4
77,2
78,1
79,0
79,9
80,8
81,8
82,7
83,5
84,4
85,3
86,3
87,2
88,1
89,1
90,0
90,0
91,9
92,9
93,9
94,8
95,8
96,8
97,8
98,8

71,4		
73,0		
73,0		
73,9		
74,7		
75,6		
76,5		
77,3		
78,2		
79,1		
80,0		
80,9		
81,9		
82,8		
83,6		
84,5		
85,4		
86,4		
87,3		
88,2		
89,2		
90,1		
91,1		
92,0		
93,0		
94,0		
94,9		
95,9		
96,9		
97,9		
98,9		
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85,5		
87,5		
87,5		
88,6		
89,6		
90,6		
91,7		
92,7		
93,8		
94,8		
95,9		
97,0		
98,1		
99,2		
100,3		
101,3		
102,5		
103,6		
104,6		
105,8		
106,9		
108,1		
109,2		
110,4		
111,5		
112,7		
113,8		
115,0		
116,2		
117,4		
118,6		

> 85,6
> 87,6
> 87,6
> 88,7
> 89,7
> 90,7
> 91,8
> 92,8
> 93,9
> 94,9
> 96,0
> 97,1
> 98,2
> 99,3
> 100,4
> 101,4
> 102,6
> 103,7
> 104,7
> 105,9
> 107,0
> 108,2
> 109,3
> 110,5
> 111,6
> 112,8
> 113,9
> 115,1
> 116,3
> 117,5
> 118,7
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ANEXO B – MANUAL DE CODIFICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS

PROGRAMA PREVENÇÃO DE DOENÇAS
NÃO-TRANSMISSÍVEIS

ESTUDO SESI
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS EM TRABALHADORES DA
INDÚSTRIA DO BRASIL

MANUAL DE CODIFICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS

165

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS EM TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DO BRASIL

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
1 ORIENTAÇÕES PARA CODIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 171
2 ORIENTAÇÕES PARA CODIFICAÇÃO DA FICHA DE AFERIÇÃO 189
APÊNDICES E ANEXO
APÊNDICE I Lista de códigos das cidades nos cinco estados (Alagoas, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e
Tocantins) 193
APÊNDICE II Lista de códigos das empresas (Alagoas, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Tocantins) 200
ANEXO I 		 Lista de códigos Base CNAE áreas de atividade das empresas (Alagoas, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul e Tocantins) 237
APÊNDICE III Lista de códigos dos tipos de ocupação dos trabalhadores nas empresas 262
APÊNDICE IV Lista de códigos para medicamentos para hipertensão, colesterol e diabetes 264
APÊDICE V		 Lista de códigos dos supervisores e pesquisadores nos estados de Alagoas, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro,
		 Rio Grande do Sul e Tocantins 266

167

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS EM TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DO BRASIL

INTRODUÇÃO
A codificação do questionário tem como objetivo passar as respostas obtidas com os trabalhadores, durante a entrevista, em números,
cada um com seu significado próprio, facilitando o trabalho de digitação desse conjunto de dados. Portanto, é fundamental que
a forma de codificar seja comum a todas as equipes de pesquisadores em todo os estados. A codificação é uma padronização das
respostas para que elas possam ser agrupadas e analisadas no seu conjunto.
Os códigos serão digitados em um banco de dados no programa EPI-INFO onde serão analisados e apresentados no relatório de
pesquisa.
A seguir apresentamos as orientações para realização da codificação dos questionários bem como os códigos estabelecidos para cada
resposta e que devem ser utilizados da mesma forma por todos os pesquisadores.
No questionário apresentamos uma caixa de texto à direita com as variáveis estabelecidas, ao seu lado um número de espaços
(quadradinhos) que devem ser preenchidos com o número (código) correspondente àquela resposta.
Padronizamos alguns códigos para facilitar o trabalho de codificação e estes serão comuns para um grande número de respostas, são
eles:
1 = NÃO
2 = SIM
9 = resposta “ignorada”, isto é, “NÃO LEMBRO” ou “NÃO SEI” e ainda para “NÃO SE APLICA”.
99 = RARAMENTE OU NUNCA
“0” ou “00” ou “000” = Indicando que aquela condição não existe, isto é, a resposta numérica para aquela situação foi nenhum,
também para preencher os campos que ficariam vazios em questões que possuem mais de uma opção na forma de responder.
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1 ORIENTAÇÕES PARA CODIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
1. Data: l__l__l / l__l__l / 2003
DATA: Preencha o dia, mês e ano em que foi realizada a entrevista com o trabalhador.
2. Número do questionário
l__l__l__l__l__l
Deve ser preenchido pelo Supervisor Geral da Regional antes de distribuir os questionários para as equipes de pesquisadores. Cada
trabalhador deverá ter um número único que não pode ser repetido. Os trabalhadores devem ser enumerados consecutivamente em
cada um dos estados. Observe os números dos questionários por estado:
34 Alagoas: os números dos trabalhadores de Alagoas iniciam com 1, que é fixo para todos os trabalhadores; os próximos 3 dígitos
são consecutivos a partir do número 001. Assim, por exemplo, a seqüência de números seria: 1001, 1002, 1003, 1004 até 1396.
Atenção ao preencher os espaços com os números: no estado de Alagoas são 4 dígitos, então o primeiro quadrinho fica
em branco.
35 Mato Grosso do Sul: inicia com 2, que também é fixo para todos os trabalhadores; os próximos 3 dígitos são consecutivos a partir
do número 001. Assim, por exemplo, a seqüência de números seria: 2001, 2002, 2003, 2004 até 2228.
Atenção ao preencher os espaços com os números: no estado do Mato Grosso são 4 dígitos, então o primeiro quadrinho
fica em branco.
36 Rio de Janeiro: inicia com 3, que também é fixo para todos os trabalhadores; os próximos 4 dígitos são consecutivos a partir do
número 0001. Assim, por exemplo, a seqüência de números seria: 30001, 30002, 30003, 30004 até 31933.
Atenção ao preencher os espaços com os números: nesse estado são 5 dígitos, então todos os espaços ficam
preenchidos.
37 Rio Grande do Sul: inicia com 4, que também é fixo para todos os trabalhadores; os próximos 4 dígitos são consecutivos a partir
do número 0001. Assim, por exemplo, a seqüência de números seria: 40001, 40002, 40003, 40004 até 42604.
Atenção ao preencher os espaços com os números: nesse estado são 5 dígitos, então todos os espaços ficam
preenchidos.
38 Tocantins: inicia com 5, que também é fixo para todos os trabalhadores; os próximos 3 dígitos são consecutivos a partir do número
001. Assim, por exemplo, a seqüência de números seria: 5001, 5002, 5003, 5004 até 5088.
Atenção ao preencher os espaços com os números: no estado do Tocantins são 4 dígitos, então o primeiro quadrinho
fica em branco.
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3. Estado: ______________
l__l
Utilize os seguintes códigos:
1. Alagoas			
		
2. Mato Grosso do Sul
3. Rio de Janeiro 				
4. Rio Grande do Sul
5. Tocantins
4. Cidade: ________________________ l__l__l__l
Utilize a listagem de códigos de cidade do seu estado (APÊNDICE I ).
As cidades foram numeradas seqüencialmente, com 3 dígitos, iniciando com o estado de Alagoas e finalizando com o de Tocantins.
Atenção: No caso dos estados que utilizaram a primeira versão do questionário, no campo de codificação existem apenas dois espaços
para codificação do número da cidade, acrescentar um terceiro dígito.
5. Empresa: __________________ l__l__l__l__l
Utilize a listagem de códigos das empresas do seu estado (APÊNDICE II ).
A numeração das empresas inicia com o número que identifica o estado (1 a 5) e elas foram numeradas (4 dígitos) seqüencialmente,
tantos as sorteadas quanto as substitutas.
6. Área de atividade da empresa: _______ l__l__l__l__l__l
Utilize a listagem de códigos das áreas de atividade das empresas embasada no CNAE (ANEXO I ).
Observe que o código a ser transcrito possui cinco (5) dígitos.
Sugere-se que o supervisor ou alguém designado para a atividade numere esse campo, em todos os questionários, ao identificar a área
de atividade da empresa. Isso pode ser feito previamente ou no momento da codificação, pois os questionários de cada empresa devem
ser mantidos em envelopes separados, facilitando a sua identificação.
7. Nome do trabalhador: Esse dado não será codificado.
8. Ocupação l__l
Utilize a listagem de códigos das ocupações dos trabalhadores na empresas (APÊNDICE III).
Atenção: No caso dos estados que utilizaram a primeira versão do questionário, no campo de codificação existem dois OU quatro
espaços para codificação e vamos utilizar apenas um número de acordo com lista de códigos. Preencha o primeiro dígito e passe dois
traços sobre o espaço vazio.
Caso a resposta seja ignorada, utilize o código “9”.
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9. ID: l__l__l
Preencha com a idade do trabalhador em anos completos.
10. Sexo l__l
Para o sexo masculino preencha com o número 1 e, para o feminino, com 2.
Caso a resposta seja ignorada, utilize o código “9”.
11. Escola l__l__l
Preencha com o número de anos de estudo que foram completados na escola.
Para aqueles que não completaram nenhum ano na escola (analfabetos), preencha com “00”.
Caso a resposta seja ignorada, utilize o código “99”.
12. Moram l__l__l
Preencha com o número total de pessoas que moram na casa, incluindo o trabalhador.
Para aqueles que moram sozinhos, preencha com “01”.
13. Salário
EXISTEM DUAS OPÇÕES DE RESPOSTA – PREENCHA APENAS UMA
Salário 1 l__l
Se a resposta do trabalhador foi uma das faixas salariais (1 ao 5), preencha com o número que corresponde à primeira opção (SALÁRIO
1) e, no espaço da segunda (SALÁRIO 2), para o valor em reais, preencha com ZERO nos cinco espaços “00000”.
l_1_l menor ou igual a 1 salário mínimo
l_2_l maior do que 1 até 3 salários mínimos
l_3_l maior do que 3 até 5 salários mínimos
l_4_l maior do que 5 até 10 salários mínimos
l_5_l maior do que 10 salários mínimos
ou Salário 2 l__l__l__l__l__l
Se a resposta foi o valor total em reais, transcreva esse valor até a última casa que precede a vírgula. Preencha com o número “0” a
opção anterior.
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14. Casado l__l
Preencha com o número que corresponde à resposta: l_1_l Não
Caso a resposta esteja em branco registre, l_9_l ignorado.

l_2_l Sim

Questões de 15 a 18: Nos últimos 12 MESES, você:
Preencha com o número que corresponde à opção de resposta.
15. EXAME l__l
l1l Não l2l Sim l9l Não lembro
16. PA
l__l
l1l Não l2l Sim l9l Não lembro
17. COLEST l__l
l1l Não l2l Sim l9l Não lembro
18. AÇUCAR l__l
l1l Não l2l Sim l9l Não lembro
Questões de 19 a 22: ALGUMA VEZ um profissional disse que você tem:
Preencha com o número que corresponde à opção de resposta.
19. HAS
l__l
l1l Não l2l Sim l9l Não lembro
20. COLALT l__l
l1l Não l2l Sim l9l Não lembro
21. DIABET l__l
l1l Não l2l Sim l9l Não lembro
22. OBESO l__l
l1l Não l2l Sim l9l Não lembro
Questões de 23 a 26: ATUALMENTE, você toma algum remédio:
Preencha com o número que corresponde à opção de resposta.
23. RHAS
l__l
l1l Não l2l Sim l9l Não se aplica
24. RCOL
l__l
l1l Não l2l Sim l9l Não se aplica
25. RDIAB
l__l
l1l Não l2l Sim l9l Não se aplica
26. ROBESO l__l
l1l Não l2l Sim l9l Não se aplica
27. Que remédios você toma para tratar:
Consulte a lista, APÊNDICE IV, com os códigos que correspondem a cada medicação.
Atenção: Ao consultar a lista você pode descobrir que o nome informado não se encontra nela, o que pode significar que a medicação
foi descrita com o nome comercial e não com o genérico. Nesse caso consulte o DEF (dicionário de especialidades farmacêuticas) para
verificar o nome do sal da medicação e procure novamente na lista a medicação através do seu nome genérico. Se o DEF não esclarecer
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suas dúvidas, telefone para uma farmácia e peça informações sobre o nome genérico da medicação.
Também, ao consultar a lista, você pode descobrir que o nome informado não é para tratar hipertensão, diabetes ou reduzir o colesterol.
Neste caso, não codifique o remédio informado.
Você ainda pode descobrir que o nome do remédio informado para tratar a hipertensão é, na verdade, para tratar colesterol elevado ou
diabetes ou vice-versa. Neste caso, codifique o remédio no local certo e anote a mudança ao lado da resposta. Não apague a resposta
original.
O preenchimento destas informações devem ser discutidas com o supervisor.
Hipertensão - Você tem até quatro opções de resposta por pessoa.
NHAS1 l__l__l
NHAS2 l__l__l
NHAS3 l__l__l
NHAS4 l__l__l
Atenção: Quando o trabalhador informou que não toma medicação para hipertensão, preencha os campos com o número “00”,
inclusive quando ele não tem pressão alta e a questão não se aplica a ele.
Se ele não sabe informar (questão em branco), preencha os campos com o número “99”.
Quando o trabalhador toma apenas um, dois ou três remédios, preencha os campos de digitação que sobraram (três, dois ou um) com
o número “00”. Não deixe os espaços em branco.
Colesterol - Você tem uma opção de resposta por pessoa.
NCOL l__l__l
Consulte a lista, APÊNDICE IV, com os códigos que correspondem a cada medicação.
Atenção: Quando o trabalhador informou que não toma medicação para o colesterol, preencha os campos com o número “00”,
inclusive quando ele não tem colesterol elevado e a questão não se aplica a ele.
Se ele não sabe informar (questão em branco), preencha os campos com o número “99”.
Diabetes - Você tem até três opções de resposta.
NDIAB1 l__l__l
NDIAB2 l__l__l
NDIAB3 l__l__l
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Consulte a lista, APÊNDICE IV, com os códigos que correspondem a cada medicação.
Atenção: Quando o trabalhador informou que não toma medicação para diabetes preencha os campos com o número “00”, inclusive
quando ele não tem diabetes e a questão não se aplica a ele.
Se ele não sabe informar (questão em branco), preencha os campos com o número “99”.
Se ele toma apenas um ou dois remédios, preencha as outras opções com os números “00”. Não deixe os espaços em branco.
Questões de 28 a 47. Seu pai e/ou sua mãe, seus avós tiveram as seguintes doenças? Hipertensão, diabetes, infarto do
coração e derrame cerebral.
Preencha a coluna de codificação com o número que corresponde à resposta do entrevistado.
Não = 1
Sim = 2
Não sei = 9
PAI
PAIHAS
PAIDIA
PAINF
PAIDER

l__l
l__l
l__l
l__l

MÃE
MAEHAS
MAEDIA
MAEINF
MAEDER

l__l
l__l
l__l
l__l

AVÔ PATERNO
APHAS
l__l
APDIA
l__l
APINF
l__l
APDER
l__l

AVÓ PATERNA
AVPHA
l__l
AVPDIA
l__l
AVPINF
l__l
AVPDE
l__l

AVÔ MATERNO
AMHAS
l__l
AMDIA
l__l
AMINF
l__l
AMDER
l__l

AVÓ MATERNA
AVMHA
l__l
AVMDIA l__l
AVMINF
l__l
AVMDE
l__l

52. Fuma l__l
Preencha com o número que corresponde à opção de resposta.
l_1_l Nunca fumei
l_2_l Fumava, mas parei e não fumo mais
l_3_l Fumo
53. Cigar l__l__l
Preencha com o número de cigarros que o trabalhador fuma por dia.
No caso de não fumar, preencha “00” (zeros) como resposta e, para aqueles que fumam menos de um cigarro por dia, preencha com
o número 88.
Revise a resposta da questão anterior, se o trabalhador não fuma e o número de cigarros foi preenchido, há erro de preenchimento.
Discuta com o supervisor.
Para aqueles casos em que não existe a informação, codificar “99” (não informou).
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54. IDFU l__l__l
Preencha com a idade em anos completos em que começou a fumar.
Para aqueles que não fumam, preencha com “00”.
Para aqueles casos em que não existe a informação, codifique com “99”, não informou.
55. IDPA l__l__l
Preencha com a idade em anos completos em que parou de fumar.
Para aqueles que não fumam, preencha com “00”.
Para os casos em que a pessoa não deixou de fumar, codifique com “99”, não informou.
56. BEBER l__l
Preencha com o número que corresponde à opção de resposta.
l_1_l Nunca bebi.
l_2_l Bebia, mas não bebo mais
l_3_l Tomo bebidas alcoólicas
Questão de 57 a 62. Quantos copos, latas, garrafas ou doses de bebida você tomou nas ÚLTIMAS DUAS SEMANAS?
Atenção: No caso dos estados que utilizaram a primeira versão do questionário, na coluna de codificação a direita existem apenas dois
espaços para codificação da bebida, acrescentar um terceiro dígito. l__l__l passa para l__l__l__l
Preencha o primeiro dígito do campo com o número (1) se a resposta foi em copos/taças, com o número (2) se a resposta foi em latas/
garrafas pequenas, com o número (3) se a resposta foi em garrafas, com o número (4) se a resposta foi em doses. A seguir complete os
outros dois campos com o número de copos, latas, entre outros, indicado pelo trabalhador.
Exemplo: resposta de 03 copos codificaria 103 (um que é o código do copo e 03 que é a quantidade de bebida); e assim sucessivamente,
05 latas codificaria 205; 01 garrafa codificaria 301; 10 doses codificaria 410.
Caso a resposta tenha sido NÃO, preencha todos os espaços de codificação da questão com “000”.
Se o trabalhador consumiu bebida e não lembrar, não quiser ou não souber informar a quantidade, preencha com “999”.
CAC l__l__l__l
VIN
l__l__l__l
UVL l__l__l__l
CHA l__l__l__l
OUT l__l__l__l
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63. Copo l__l - Nas últimas duas semanas, você tomou 5 copos ou mais de bebidas alcoólicas de uma única vez?
Preencha com o número que corresponde à opção de resposta.
l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não lembro
Atenção: Se o trabalhador não bebeu nas duas últimas semanas e o pesquisador pulou esta questão, preencha com o número “0”.
64. DIACA l__l
Em quantos dias de uma semana normal você anda de bicicleta ou caminha PARA IR DE UM LUGAR PARA OUTRO?
Preencha com o número de dias que o trabalhador responder – Exemplo: de 1 até 7 dias. Caso a resposta tenha sido NENHUM,
preencha com “0”.
Preencha com “9” se o trabalhador não souber ou não quiser informar.
65. HORCA l__l__l__l - Nos dias em que você pedala ou caminha, quanto tempo no total você gasta por dia para ir de um lugar
para outro?
Preencha com o número de minutos que o trabalhador responder – Exemplo: 30, 40, 120 minutos. Para isso transforme o número de
horas em minutos (multiplicar o número de horas por 60 min – ver tabela a seguir).
Caso a resposta anterior tenha sido NENHUM, preencha com “000”. Este código significa que a pergunta não tem sentido
porque a resposta anterior foi negativa.
Preencha com “999” se o trabalhador não souber ou não quiser informar.
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Tabela de conversão de horas em minutos
Multiplique o número de horas por 60 minutos
Horas
Minutos
01 hora
60 min
01 h e 30 min
90 min
02 h
120 min
02 h e 30 min
150 min
03
180 min
03 e 30 min
210 min
04
240 min
04 e 30 min
270 min
05 h
300 min
05 e 30 min
330 min
06
360 min
06 h e 30 min
390 min
07
420 min
07 h e 30 min
450 min
08
480 min
08 h 30 min
510 min
09 h
540 min
09 h e 30 min
570 min
10 h
600 min
10 h e 30 min
630 min
11 h
660 min
11 h e 30 min
690 min
12 h
720 min
12 h e 30 min
750 min
66. RITCAM l__l
Preencha com o número que corresponde à opção de resposta.
l_1_l Rápida
l_2_l Moderada
l_3_l Lenta
Quando a questão não se aplica, porque a resposta anterior foi negativa, utilize o código l_9_l Não se aplica
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67. CAMCONT l__l
Em quantos dias de uma semana normal você caminha no trabalho, por exercício, lazer ou esporte, POR PELO MENOS 10 MINUTOS
CONTÍNUOS?
Preencha com o número de dias que o trabalhador responder – Exemplo: de 1 até 7 dias. Caso a resposta seja NENHUM, preencha com “0”.
Preencha com “9” se o trabalhador não souber informar.
68. TEMPCAM l__l__l__l
Nos dias em que você caminha POR PELO MENOS 10 MINUTOS CONTÍNUOS, quanto tempo no total você gasta caminhando por dia?
Preencha com o número de minutos que o trabalhador responder – Exemplo: 30, 40, 120 minutos. Para isso transforme o número de
horas em minutos (multiplicar o número de horas por 60).
Caso a resposta anterior tenha sido NENHUM, preencha com 000. O código significa que a pergunta não tem sentido porque
a resposta anterior foi negativa.
Preencha com 999 se o trabalhador não souber ou não quiser informar.
69. DIAVIG l__l
Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades vigorosas, POR PELO MENOS 10 MINUTOS CONTÍNUOS?
Preencha com o número de dias que o trabalhador responder – Exemplo: de 1 até 7 dias. Caso a resposta seja NENHUM, preencha com “0”.
Preencha com 9 se o trabalhador não souber ou não quiser informar.
70. HORVIG l__l__l__l
Nos dias em que você faz essas atividades vigorosas POR PELO MENOS 10 MINUTOS CONTÍNUOS, quanto tempo NO TOTAL você
gasta fazendo essas atividades por dia?
Preencha com o número de minutos que o trabalhador responder – Exemplo: 30, 40, 120 minutos. Para isso transforme o número de
horas em minutos (multiplique o número de horas por 60 – ver tabela p. 11).
Caso a resposta anterior tenha sido NENHUM, preencha com “000”. O código significa que a pergunta não tem sentido porque
a resposta anterior foi negativa.
Preencha com 999 se o trabalhador não souber ou não quiser informar.
71. DIAMOD l__l
Em quantos dias de uma semana você faz atividades MODERADAS, por pelo menos 10 minutos contínuos?
Preencha com o número de dias que o trabalhador responder – Exemplo: de 1 até 7 dias. Caso a resposta seja NENHUM, preencha com “0”.
Preencha com “9” se o trabalhador não souber ou não quiser informar.
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72. HORMOD l__l__l__l
Nos dias em que você faz essas atividades moderadas POR PELO MENOS 10 MINUTOS CONTÍNUOS, quanto tempo NO TOTAL você
gasta fazendo essas atividades por dia?
Preencha com o número de minutos que o trabalhador responder – Exemplo: 30, 40, 120 minutos. Para isso transforme o número de
horas em minutos (multiplique o número de horas por 60 – ver tabela p. 11).
Caso a resposta anterior tenha sido NENHUM, preencha com 000. O código significa que a pergunta não tem sentido porque
a resposta anterior foi negativa.
Preencha com 999 se o trabalhador não souber ou não quiser informar.
73. TEMSENT l__l__l__l
Quanto tempo POR DIA você fica sentado em um dia da semana?
Preencha com o número de minutos que o trabalhador responder – Exemplo: 30, 40, 120 minutos. Para isso transforme o número de
horas em minutos (multiplique o número de horas por 60).
Preencha com 999 se o trabalhador não souber ou não quiser informar.
Atenção: Ninguém fica sentado por menos de 10 minutos por dia (café, almoço, janta) somando horário de refeições, entre outros.
74. SENFIN l__l__l__l
Quanto tempo POR DIA você fica sentado no final de semana?
Preencha com o número de minutos que o trabalhador responder – Exemplo: 30, 40, 120 minutos. Para isso transforme o número de
horas em minutos (multiplique o número de horas por 60).
Preencha com 999 se o trabalhador não souber ou não quiser informar.
Atenção: Ninguém fica sentado por menos de 10 minutos por dia (café, almoço, janta) somando horário de refeições, entre outros.
75. SAL l__l
Você coloca mais sal na comida depois de pronta / quando está servida no prato?
Preencha com o número que corresponde à opção de resposta:
l_1_l Não, nunca
l_2_l Sim, raramente ou quando falta sal
l_3_l Sim, quase sempre
Preencha com “9” se o trabalhador não souber ou não quiser informar.
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76. SALTIPO1 l__l e SALTIPO2 l__l
Que tipo de sal você normalmente usa em sua casa?
Preencha com o número que corresponde à opção de resposta. O trabalhador pode escolher até dois tipos de sal. Preencha no campo
SALTIPO1 a primeira opção e no SALTIPO2 a segunda opção.
l_1_l Sal de cozinha 			
l_3_l Sal light
l_2_l Sal do mar (grosso)			
l_4_l Tempero industrializado
l_7_l OUTRO __________ 		
l_9_l Não sei, não tenho certeza
Quando o trabalhador usa apenas um tipo de sal, preencha a segunda opção com ”0”. Se ele não sabe ou não tem certeza, preencha
as duas opções com “9”.
77. Que tipo de óleo ou gordura normalmente se usa EM SUA CASA para cozinhar ou assar no forno?
Preencha com o número que corresponde à opção de resposta.
ÓLEO l__l		
l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não sei
Óleo, tipo? _______ Quando a resposta for sim, verifique o nome do óleo utilizado e codifique no campo TIPOLE l__l um dos códigos
abaixo descritos nessa classificação: l_3_l soja l_4_l milho l_5_l canola l_6_l oliva l_7_l girassol l_8_l outro.
Se a resposta foi NÃO, não usa óleo para cozinhar ou assar no forno, preencha o espaço TIPOLE l__l com “0”. Preencha com “9” se o
trabalhador não souber ou não quiser informar.
BAN
l__l Banha		
l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não sei
MAN
l__l Manteiga
l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não sei
MAR
l__l Margarina
l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não sei
OUT
l__l Outro ______
l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não sei
Se houver resposta afirmativa para qualquer uma das opções acima, preencha nos campos NUSA l__l e NPRE l__l com “0”.
NUSA l__l Não usa óleo ou gordura quando cozinha
l_3_l
NPRE l__l Não se prepara comida na minha casa		
l_4_l
Quando a resposta a esta questão for uma das opções acima, isto é (3) não usa ou (4) não prepara comida em casa, preencha todos
os 5 campos acima com o número “1”.
78. Que tipo de óleo ou gordura normalmente se usa EM SUA CASA para fritar?
Preencha com o número que corresponde à opção de resposta.
ÓLEOF l__l l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não sei
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Óleo, tipo?_______ Quando a resposta for sim, verifique o nome do óleo utilizado e codifique no campo TIPOLEF l__l um dos códigos
abaixo descritos nessa classificação: l_3_l soja l_4_l milho l_5_l canola l_6_l oliva l_7_l girassol l_8_l outro.
Se a resposta for NÃO, não usa óleo para fritar preencha o espaço TIPOLE l__l com “0”. Preencha com “9” se o trabalhador não souber
ou não quiser informar.
BANF
l__l Banha		
l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não sei
MANF
l__l Manteiga
l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não sei
MARF
l__l Margarina
l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não sei
OUTF
l__l Outro _____
l_1_l Não l_2_l Sim l_9_l Não sei
Se houver resposta afirmativa para qualquer uma das opções acima, preencha o campo NAOF l__l com “0”.
NAOF l__l Não se faz fritura na minha casa l_3_l
Quando a resposta a essa questão for a opção (3) não faz fritura em casa, preencha todos os 5 campos acima com “1”.
79. Que tipo de pão você come normalmente?
Atenção: No caso dos estados que utilizaram a primeira versão do questionário, na coluna de codificação a direita existem apenas dois
espaços para codificação, INCLUIR UM ESPAÇO APÓS A VÍRGULA. l__l__l passa para l__l__l, l__l
Pão feito em casa: escreva no quadrinho o número de fatias PCASA l__l__l e o no de dias na semana PCASEM l__l. Preencha 00 e
0 quando a resposta for NÃO.
Pãezinhos (50 g): escreva no quadrinho o número de pães PAO l__l__l, l__l e o no de dias na semana PAOSEM l__l. Preencha 00
e 0 quando a resposta for NÃO.
Bisnaguinhas (20-25 g): escreva no quadrinho o número de pães BISN l__l__l, l__l e o no de dias na semana BISNSEM l__l. Preencha
00 e 0 quando a resposta for NÃO.
Outro pão: escreva no quadrinho o número de fatias OUTP l__l__l, l__l e o no de dias na semana OUTSEM l__l. Preencha 00 e 0
quando a resposta for NÃO.
Atenção: Em alguns casos a resposta pode SER NÃO SEI, talvez porque cada vez é um tipo de pão, procure ajudar na definição e
descreva aqueles que são mais freqüentes. Se o trabalhador informar que come meio pão, preencha com 0,5.
80. Que tipo de gordura você normalmente usa para passar no pão?
Preencha com o número que corresponde à opção de resposta.
PMAN
l__l Manteiga
l_1_l Não
l_2_l Sim
PAZEI
l__l Azeite de oliva
l_1_l Não
l_2_l Sim
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PMAI
l__l Maionese
l_1_l Não
l_2_l Sim
PMAR
l__l Margarina
l_1_l Não
l_2_l Sim, comum
				
l_3_l Sim, light l_9_l Sim, mas não sei o tipo
POUT l__l Outro _______
l_1_l Não
l_2_l Sim
Preencha com “9” se o trabalhador não souber ou não quiser informar.
81. TMAN l__l
Que tipo de manteiga ou margarina usa normalmente?
Preencha com o número que corresponde à opção de resposta.
l_1_l Não usa		
l_3_l Com sal
l_2_l Sem sal		
l_9_l Não sei o tipo
82. SUCODIA l__l__l
SUCOSEM l__l__l
SUCOMES l__l__l
Com que freqüência você toma suco de frutas natural. REGISTRE NO QUADRINHO O NÚMERO DE VEZES QUE O TRABALHADOR
TOMA SUCO.
O trabalhador responderá que toma suco X vezes por dia ou por semana ou por mês.
34 Caso a resposta seja X vezes por dia, preencha na coluna de codificação SUCODIA o número de vezes e nas outras duas SUCOSEM
e SUCOMES o código 00.
35 Se a resposta for X vezes por semana, preencha na coluna de codificação SUCOSEM o número de vezes e nas outras duas SUCODIA
e SUCOMES o código 00.
36 Se a opção for X vezes por mês, preencha na coluna de codificação SUCOMES o número de vezes e nas outras duas SUCODIA e
SUCOSEM o código 00.
Se a resposta for Raramente ou nunca tomo suco, preencha as 3 colunas de opções com 99.
83. SCOPO l__l__l, l__l
Quando você toma suco, quantos copos pequenos (200 ml) você toma?
Preencha a coluna de codificação com o número de copos de suco que o trabalhador toma. Caso tome meio copo ou xícara, registre 0,5.
Caso ele não tome suco, preencha com o código 00,0.
84. LEITEDIA l__l__l
LEITESEM l__l__l
LEITEMES l__l__l
Com que freqüência você toma leite? REGISTRE NO QUADRINHO O NÚMERO DE VEZES QUE O TRABALHADOR TOMA LEITE.
O trabalhador responderá que toma leite X vezes por dia ou por semana ou por mês.
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34 Caso a resposta seja X vezes por dia, preencha na coluna de codificação LEITEDIA o número de vezes e nas outras duas LEITESEM
e LEITEMES o código 00.
35 Se a resposta for X vezes por semana preencha na coluna de codificação LEITESEM o número de vezes e nas outras duas LEITEDIA
e LEITEMES o código 00.
36 Se a opção for X vezes por mês, preencha na coluna de codificação LEITEMES o número de vezes e nas outras duas LEITEDIA e
LEITESEM o código 00.
Se a resposta for Raramente ou nunca tomo LEITE, preencha as 3 colunas de opções com o código 99.
85. LECOPO l__l__l, l__l
Quando você toma leite, quantos copos (200 ml) ou xícaras das de chá você toma? Se toma com café passado, registrar apenas o leite.
Preencha a coluna de codificação com o número copos ou xícaras de leite que ele utiliza. Caso tome meio copo ou xícara, registre 0,5.
Caso ele não tome leite, preencha com o código 00,0.
86. LETIPO l__l
Que tipo de leite você toma normalmente?
Preencha com o número que corresponde à opção de resposta.
l_1_l Integral pasteurizado
l_2_l Semidesnatado
l_3_l Desnatado
l_4_l Integral tirado da vaca
l_7_l Outro
Atenção: Em alguns casos a resposta pode ser NÃO SEI porque o trabalhador toma café na indústria e não sabe que tipo de leite é
usado. Se esta informação não puder ser obtida na indústria, por exemplo, preencha com “9”.
Caso o trabalhador não tome leite, preencha com “0”.
87. OVODIA l__l__l		
OVOSEM l__l__l
OVOMES l__l__l
Com que freqüência você come ovos (cru, cozido, mexido ou frito)? Registre no quadrinho o número de vezes que o trabalhador
come ovos.
O trabalhador responderá que come ovos X vezes por dia ou por semana ou por mês.
1. Caso a resposta seja X vezes por dia, preencha na coluna de codificação OVODIA o número de vezes e nas outras duas OVOSEM e
OVOMES o código 00.
2. Se a resposta for X vezes por semana, preencha na coluna de codificação OVOSEM o número de vezes e nas outras duas OVODIA
e OVOMES o código 00.
3. Se a opção for X vezes por mês, preencha na coluna de codificação OVOMES o número de vezes e nas outras duas OVODIA e
OVOSEM o código 00.
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Se a resposta for Raramente ou nunca come OVOS, preencha as 3 colunas com o código 99.
88. QOVO l__l
Quando você come ovos, quantos come?
Preencha a coluna de codificação com o número ovos que ele utiliza. Caso ele não coma, ovos preencha com 0.
Caso ele não queira ou saiba informar, preencha com “9”.
89. Nos últimos 12 meses, de < MÊS > do ano passado até agora – algum médico/ enfermeiro/ nutricionista recomendou para você:
Preencha com o número que corresponde à opção de resposta.
REFUM
l__l Deixar de fumar		
l_1l Não l_2l Sim l_9l Não lembro
REPESO
l__l Perder peso		
l_1l Não l_2l Sim l_9l Não lembro
REGORD l__l Comer menos gordura
l_1l Não l_2l Sim l_9l Não lembro
RESAL
l__l Usar menos sal		
l_1l Não l_2l Sim l_9l Não lembro
REDOCE l__l Comer açúcar, doces
l_1l Não l_2l Sim l_9l Não lembro
REALCO
l__l Não beber 		
l_1l Não l_2l Sim l_9l Não lembro
REATIV
l__l Praticar atividade física l_1l Não l_2l Sim l_9l Não lembro
REOUT
l__l Outro: _________
l_1l Não l_2l Sim l_9l Não lembro
90. Nos últimos 12 MESES, você tentou seriamente:
Preencha com o número que corresponde à opção de resposta.
TFUMO
l__l Deixar de fumar		
l_1_l Não
l_2_l Sim
l_3_l Não fumo
TPESO
l__l Perder peso		
l_1_l Não
l_2_l Sim
l_3_l Sou magro
TGORD
l__l Comer menos gordura l_1_l Não
l_2_l Sim
l_3_l Como pouca
TSAL
l__l Usar menos sal		
l_1_l Não
l_2_l Sim
l_3_l Uso pouco sal
TDOCE
l__l Comer açúcar, doces
l_1_l Não
l_2_l Sim
l_3_l Como pouco
TALCO
l__l Não beber álcool		
l_1_l Não
l_2_l Sim
l_3_l Não bebo
ATIVFI
l__l Praticar atividade física l_1_l Não
l_2_l Sim
l_3_l Já pratico
TOUTR
l__l Outro: _____		
l_1_l Não
l_2_l Sim
l_3_l Não lembro
Preencha com “9” se o trabalhador não souber ou não quiser informar (questões em branco).
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91. SAÚDE l__l Em geral, como você descreve a sua saúde?
Preencha com o número que corresponde à opção de resposta.
l_1_l Excelente		
l_2_l Muito boa		
l_3_l Boa
l_4_l Regular		
l_5_l Fraca 		
l_6_l Péssima
92. Com que freqüência você come os seguintes alimentos? [marque com x]
Preencha a coluna de codificação com os seguintes números de acordo com a opção de resposta do trabalhador no quadro abaixo.
Alimento
		
Código

1 ou mais
vez es ao dia
1

4 a 6 vezes
na semana
2

2 a 3 vezes
na semana
3

1 vez
na semana
4

1 a 3 vezes
no mês
5

Raramente
ou nunca
6

Preencha com “9” se o trabalhador não souber ou não quiser informar (questões em branco).
Finalizando: Registre o código do entrevistador de acordo com ANEXO VI, relação nominal dos pesquisadores por estado.
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2 ORIENTAÇÕES PARA CODIFICAÇÃO DA FICHA DE AFERIÇÃO
2.1 Transcreva do questionário o seu número, o código do estado, o da cidade e o da empresa.
2.2 Os dados de data, horário, peso, altura, circunferência abdominal e braquial, pressão arterial e pulso já estão registrados
de acordo com o banco de dados.
2.3 Transcreva os valores encontrados no resultado de exames laboratoriais.
2.4 Os códigos para aferidor das medidas e do responsável pelo registro dos exames laboratoriais estão no APÊNDICE IV,
por estado.
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APÊNDICES E ANEXOS
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APÊNDICE I
LISTA DE CODIGOS DAS CIDADES NOS CINCO ESTADOS
A codificação das cidades, nos cinco estados, está em ordem numérica seqüencial iniciando pelo estado de Alagoas, seguido do Mato
Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Tocantins. As listas de cidades estão em ordem alfabética e divididas por estado. O
Campo de codificação CIDADE possui 3 dígitos iniciando em 001 e terminando em 272. Escolha a lista que corresponde ao seu estado
e procure o nome da cidade na lista, preencha o campo com o número que antecede o nome da cidade.
LISTA DE CÓDIGOS DAS CIDADES DO ESTADO DE ALAGOAS
001

ATALAIA

002

ARAPIRACA

003

BOCA DA MATA

004

CAMPO ALEGRE

005

CAJUEIRO

006

CAPELA

007

COLÔNIA LEOPOLDINA

008

CORURIPE

009

DELMIRO GOUVEIA

010

FLEXEIRAS

011

IGREJA NOVA

012

JAPARATINGA

013

JOAQUIM GOMES

014

MACEIÓ

015

MARECHAL DEODORO

016

MATRIZ DE CAMARAGIBE

017

MURICI

018

PENEDO

019

PILAR

020

PORTO CALVO
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021

RIO LARGO

022

SANTANA DO IPANEMA

023

SATUBA

024

SÃO LUIS DO QUITUNDE

025

SÃO JOSÉ DA LAJESÃO MIGUEL DOS CAMPOS

026

TEOTÔNIO VILELA

027

UNIÃO DOS PALMARES
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LISTA DE CÓDIGOS DAS CIDADES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
030

APARECIDA DO TABOADO

056

RIO BRILHANTE

031

ÁGUA CLARA

057

RIO VERDE DE MATO GROSSO

032

ANASTÁCIO

058

ROCHEDO

033

BANDEIRANTES

059

TERENOS

034

BATÁGUASSU

060

035

BATAIPORÃ

TRÊS LAGOAS

036

BRASILÂNDIA

061

SÃO GABRIEL DO OESTE

037

CAARAPO

062

SELVIRIA

038

CAMPO GRANDE

063

SIDROLÂNDIA

039

CORUMBA

040

COXIM

041

CHAPADA DO SUL

042

DOURADOS

043

FÁTIMA DO SUL

044

GLORIA DE DOURADOS

045

GUIA LOPES DE LAGUNA

046

IGUATEMI

047

ITAPORA

048

MARACAJU

049

MUNDO NOVO

050

NAVIRAI

051

NOVA ALVORADA DO SUL

052

NOVA ANDRADINA

053

PARANAIBA

054

PONTA PORÃ

055

RIBAS DO RIO PARDO
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LISTA DE CÓDIGOS DAS CIDADES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
070

ANGRA DOS REIS

096

PARACAMBI

071

ARARUAMA

097

PETROPOLIS

072

AREAL

098

PIRAI

073

ARRAIAL DO CABO

099

PORTO REAL

074

BARRA DO PIRAI

100

QUEIMADOS

075

BARRA MANSA

101

076

BELFORD ROXO

RIO BONITO

102

077

BOM JESUS DO ITABA

RIODE JANEIRO

078

CABO FRIO

103

RESENDE

079

CANTAGALO

104

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

080

CASIMIRO DE ABREU

105

SÃO GONÇALO

081

CAMPOS DOS GOYTACAZES

106

SÃO JOÃO DO MERETI

082

CACHOEIRA DE MACAITABORAI

107

SÃO JOÃO DA BARRA

083

DUQUE DE CAXIAS

108

SEROPEDICA

084

ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

109

TERESÓPOLIS
TRÊS RIOS

085

ITABORAI

110

086

ITÁGUAI

111

VALENÇA

087

ITATIAIA

112

VOLTA REDONDA

088

MACAÉ

089

MARICA

090

MIGUEL PEREIRA

091

NATIVIDADE

092

NITERÓI

093

NOVA FRIBURGO

094

NOVA IGUAÇU

095

PARAÍBA DO SUL
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LISTA DE CÓDIGOS DAS CIDADES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
034

ALVORADA

7-

ALEGRETE

035

ANTA GORDA

8-

ANTÔNIO PRADO

036

ARROIO DO MEIO

9-

BAGE

037

BENTO GONÇALVES

10-

BOM JESUS

038

BOM PRINCIPIO

11-

BOM RETIRO DO SUL

039

BROCHIER

12-

BUTIA

040

CAÇAPAVA DO SUL

13-

CACHOEIRINHA

041

CACHOEIRA DO SUL

14-

CHARQUEADAS

042

CAMAQUÃ

15-

CAMARGO

043

CAMPO BOM

16-

CANELA

044

CANOAS

17-

CAPÃO DO LEÃO

045

CAPELA DE SANTANA

18-

CARLOS BARBOSA

046

CARAZINHO

19-

CAXIAS DO SUL

047

CIRIACO

20-

COLINAS

048

CONDOR

21-

COTIPORÃ

049

CRISSIUMAL

22-

CRUZ ALTA

050

DOIS IRMÃOS

23-

ELDORADO DO SUL

051

ENCANTADO

24-

ERECHIM

052

ESMERALDA

25-

ESPUMOSO

053

ERVAL SECO

26-

ESTÂNCIA VELHA

054

ESTEIO

27-

ESTRELA

055

FARROUPILHA

28-

FLORES DA CUNHA
FONTOURA XAVIER

FREDERICO WESTPHALEN

29-

057

FORMIGUEIRO

30-

GARIBALDI

058

GETULIO VARGAS

31-

GAURAMA

059

GRAMADO

32-

GRAVATAI

056
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060

GUAIBA

33-

GUAPORE

061

GLORINHA

34-

HARMONIA

062

IGREJINHA

35-

IJUI

063

IPÊ

36-

ITAQUI

064

IMIGRANTE

37-

IVOTI

065

JULIO DE CASTILHOS

38-

LAGEADO

066

MARAU

39-

MONTE NEGRO

067

NOVA ARAÇA

40-

NOVA ESPERANÇA DO SUL

068

NOVA HARTZ

41-

NOVO HAMBURGO

069

NOVA PRATA

42-

PANAMBI

070

PARAI

43-

PAROBÉ

071

PASSO FUNDO

44-

PELOTAS

072

PINHAL

45-

PINHEIRO MACHADO

073

PORTO ALEGRE

46-

PORTÃO

074

PRESIDENTE LUCENA

47-

RIO GRANDE

075

RIO PARDO

48-

ROCA SALES

076

ROLANTE

49-

SANANDUVA

077

SANTA CRUZ DO SUL

50-

SANTA MARIA

078

SANTA MARIA DO HERVAL

51-

SANTA ROSA

079

SANTO ANTÔNIO DAATRULHA

52-

SANTO ÂNGELO

080

SÃO BORJA

53-

SÃO JORGE

081

SÃO LEOPOLDO

54-

SÃO LOURENÇO DO SUL

082

SÃO MARCOS

55-

SÃO SEBATIÃO DO CAI

083

SÃO PEDRO DO SUL

56-

SALVADOR DO SUL

084

SAPIRANGA

57-

SAPUCAIA DO SUL

085

SENADOR SALGADO FILHO

58-

TAQUARA

086

TAQUARI

59-

TAPEJARA

087

TERRA DE AREIA

60-

TEUTÔNIA
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088

TRÊS COROAS

61-

TRÊS PASSOS

089

TRÊS PALMEIRAS

62-

TRIUNFO

090

TUPANCIRETÃ

63-

TURUCU

091

URUGUAIANA

64-

VENÂNCIO AIRES

092

VERA CRUZ

65-

VERANÓPOLIS

093

VIAMÃO

66-

VILA MARIA

094

VICTOR GRAEFF

198

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS EM TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DO BRASIL

LISTA DE CÓDIGOS PARA AS CIDADES DO ESTADO DE TOCANTINS
250

AGUIARNÓPOLIS

251

ANANAS

252

ARÁGUAÍNA

253

ARRAIAS

254

BABACULANDIA

255

BOM JESUS DO TOCANTINS

256

COLMEIA

257

COLINAS DO TOCANTINS

258

DIANÓPOLIS

259

FORMOSO DO ARÁGUAIA

260

GURUPI

261

LAGEADO

262

MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

263

MIRACEMA DO TOCANTINS

264

MIRANORTE

265

PALMAS

266

PALMEIROPOLIS

267

PARAISO DO TOCANTINS

268

PEIXE

269

PORTO NACIONAL

270

SANTA MARIA DO TOCANTINS

271

TOCANTINÓPOLIS

272

WANDERLANDIA
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APÊNDICE II
LISTA DE CÓDIGOS DAS EMPRESAS DE ALAGOAS
Alagoas - Códigos - Empresas Sorteadas - Pequeno Porte
Código

Razão social

Setor

1001

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTE CRISTO LTDA.

CONSTR CIVIL

1002

DUMONTE IMOV E INCORP LTDA ALDEVILLE

CONSTR CIVIL

1003

ESTRUTURAL ENGENHARIA LTDA.

CONSTR CIVIL

1004

S/A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ALCOOL

IND TRANSF

1005

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

SERV IND UP

Alagoas - Códigos - Empresas Substitutas - Pequeno Porte
Razão social

Setor

1006

APOIO CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA

CONSTR CIVIL

1007

AQUITETO ARQ AMB CONSTRUÇÃO E REP LTDA

CONSTR CIVIL

1008

ARQUITEC ARQUIT ENG E CONSTR LTDA

CONSTR CIVIL

1009

CONCEBER EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LT

CONSTR CIVIL

1010

CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO BRASIL LTDA

CONSTR CIVIL

1011

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SA

CONSTR CIVIL

1012

CONSTRUTORA R.PONTES LTDA

CONSTR CIVIL

1013

JOSE ABELARDO FERRO ME

CONSTR CIVIL

1014

L.H. ENGENHARIA LTDA

CONSTR CIVIL

1015

LEF CONSTRUÇÕES LTDA

CONSTR CIVIL

1016

MASTER SERVIÇOS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA

CONSTR CIVIL

1017

MR ENGENHARIA LTDA

CONSTR CIVIL

1018

NOGUEIRA E SARMENTO LTDA

CONSTR CIVIL

1019

OBRA ED. ROSA MARINA

CONSTR CIVIL

1020

PRECOL-PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CONSTR CIVIL

Código
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1021

R C CONSTRUÇÕES LTDA

CONSTR CIVIL

1022

RC CONSTRUÇÕES LTDA

CONSTR CIVIL

1023

RESULTA INVESTIMENTOS LTDA

CONSTR CIVIL

1024

SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A

CONSTR CIVIL

1025

SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A

CONSTR CIVIL

1026

TAMBAQUI EMPREEND. HOT. LTDA AMPL. E REF

CONSTR CIVIL

1027

V2 CONSTRUÇÕES LTDA RAVELLO

CONSTR CIVIL

1028

HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ

EXTR MINERAL

1029

IMCREL IRMÃOS MOREIRA EXT MINERAL LTDA

EXTR MINERAL

1030

IPEL - MINERAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA

EXTR MINERAL

1031

AGRO INDUSTRIAL SÃO GONÇALO S/A

IND TRANSF

1032

ASA BRANCA INDL COML E IMPORTADORA LTDA

IND TRANSF

1033

BELMINAS S/A

IND TRANSF

1034

CERÂMICA CAMARAGIBE LTDA

IND TRANSF

1035

CONCRETEC IND.E COM.DE PRE MOLDADOS LTDA

IND TRANSF

1036

DANCO COM E IND DE FUMOS LTDA

IND TRANSF

1037

ENGEQUIP INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA

IND TRANSF

1038

FERTIAL - FERTILIZANTES DE ALAGOAS

IND TRANSF

1039

INAPIND ALIMENTÍCIA POPULAR LTDA

IND TRANSF

1040

INDÚSTRIA NORDESTINA DE ALIMENTOS LTDA

IND TRANSF

1041

MAÁRIO DANIEL BERARD LAGES

IND TRANSF

1042

MARLENE LIRA FIGUEIREDO ME

IND TRANSF

1043

MATADOURO FRIGORÍFICO DE ALAGOAS SA

IND TRANSF

1044

METALÚRGICA MUNDAU LTDA

IND TRANSF

1045

MOBILI-ART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

IND TRANSF

1046

PANIFICAÇÃO ALTEZA LTDA

IND TRANSF

1047

REFRAL S/A-REFRIG. E ALIMENT. IND.DE AL.

IND TRANSF

1048

TURIN MÓVEIS INDÚSTRIA DE ESTOFADOS LTDA

IND TRANSF

1049

V C BORBA

IND TRANSF
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Alagoas - Códigos - Empresas Sorteadas - Médio Porte
Código
1050

Razão social

Setor

USINA CAETE S/A - UNIDADE MARITUBA

IND TRANSF

Alagoas - Códigos - Empresas Substitutas - Médio Porte
Razão social

Setor

1051

AEROPORTO DE MACEIÓ / AL

CONSTR CIVIL

1052

ALGODOEIRA SERTANEJA LTDA

CONSTR CIVIL

1053

AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA.

CONSTR CIVIL

1054

CIPESA ENGENHARIA AS

CONSTR CIVIL

1055

CONAR CONSTRUTORA AREIENSE LTDA

CONSTR CIVIL

1056

CONSTRUART LTDA

CONSTR CIVIL

1057

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A

CONSTR CIVIL

1058

CONTRATO CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES LTDA

CONSTR CIVIL

1059

FALÇÃO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

CONSTR CIVIL

1060

GBS ENGENHARIA LTDA

CONSTR CIVIL

1061

LT 500 KV XINGO ANGELIM

CONSTR CIVIL

1062

MENDES JUNIOR TRADING E ENG. S/A

CONSTR CIVIL

1063

SANTA BÁRBARA ENGENHARIA S/A

CONSTR CIVIL

1064

TELESIL ENGENHARIA E SERV DO BRASIL LTDA

CONSTR CIVIL

1065

UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA

CONSTR CIVIL

1066

ANTONIO MONTEIRO DA SILVA CIA LTDA

EXTR MINERAL

1067

AGRO INDUSTRIAL SERRANA S/A

IND TRANSF

1068

ANTUNES E CIA LTDA

IND TRANSF

1069

ARAFORROS IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA

IND TRANSF

1070

CENTRAL ACUCAREIRA STO ANTONIO S/A

IND TRANSF

1071

CIA AÇUCAREIRA CONCEIÇÃO DO PEIXE

IND TRANSF

1072

CIA AÇUCAREIRA NORTE DE ALAGOAS

IND TRANSF

1073

CIA. AÇUCAREIRA USINA JOÃO DE DEUS

IND TRANSF

Código
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1074

CIAL (CIA. ALAGOANA DE REFRIGERANTES)

IND TRANSF

1075

EMPRESA EDITORA O JORNAL LTDA

IND TRANSF

1076

FÁBRICA CARMEN FIAÇÃO E TECELAGEM S/A.

IND TRANSF

1077

FIASA FIAÇÃO E TECELAGEM S A

IND TRANSF

1078

JOÃO ATHAYDE FILHO

IND TRANSF

1079

LAB INDL FARM DE ALAGOAS S/A LIFAL

IND TRANSF

1080

MOINHO MOTRISA S/A

IND TRANSF

1081

OITICICA INDUATRIAL E COMERCIAL LTDA

IND TRANSF

1082

REPLAST IND. E COM. LTDA.

IND TRANSF

1083

TRIKEM S A

IND TRANSF

1084

USINA CAETE S/A

IND TRANSF

1085

USINA TAQUARA LIMITADA

IND TRANSF

1086

DLU 165 - MARQUISE MACEIÓ

SERV IND UP

1087

LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA

SERV IND UP

Alagoas - Códigos - Empresas Sorteadas - Grande Porte
Razão social

Setor

1088

LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A

IND TRANSF

1089

PENEDO AGRO INDUSTRIAL AS

IND TRANSF

1090

USINA CANSANÇÃO DE SINIMBU S A

IND TRANSF

1091

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS

SERV IND UP

Código
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Alagoas - Códigos - Empresas Substitutas - Grande Porte
Código
1092

MONTEC-MONTAGEM TÉCNICA LTDA

1093

CENT AC USINA ST MARIA SA
CENTRAL ACUC STO ANTONIO SA F CAMARAGIBE
CENTRAL AÇUCAREIRA SANTO ANTONIO S/A
CENTRAL AÇUCAREIRA SANTO ANTONIO S/A
CIA ACUC CENTRAL SUMAUMA
CIA ACUC USINA CAPRICHO
COOPE DE COL AGROPEC E INDL PINDORAMA LT
DESTILARIA A. PORTO ALEGRE LTDA
FÁBRICA DA PEDRA S/A.
INDUSTRIAL PORTO RICO S/A
INDÚSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA.
LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
MENDO SAMPAIO S/A
S.A. LEÃO IRMÃOS-AÇÚCAR E ÁLCOOL
S/A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
SOCOCO S/A INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS
TRIUNFO AGRO-INDUSTRIAL S A
TRIUNFO AGRO-INDUSTRIAL S/A
USINA SANTA CLOTILDE S A
USINA SERRA GRANDE S A
USINAS REUNIDAS SERESTA AS
VARRELA AGRÍCOLA LTDA
VARRELA AGRÍCOLA LTDA FILIAL CACHOEIRA
VARRELA AGRÍCOLA LTDA FILIAL MARITUBA
CIA BENEFICIADORA DE LIXO - COBEL
CIA DE ABAST D ÁGUA E SAN DO EST.DE AL C

1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119

Setor
CONSTR CIVIL
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
SERV IND UP
SERV IND UP

Razão social
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LISTAGEM DE CÓDIGOS DAS EMPRESAS DO MATO GROSSO DO SUL
Mato Grosso do Sul – Código - Empresas Sorteadas - Pequeno Porte
Código

EDIFÍCIO TOM JOBIM

2002

ITAOCA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CARGILL AGRÍCOLA S/A
FRIGORÍFICO BOM PREÇO LTDA
FERTIPOL IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA
INDÚSTRIA AGRO COMERCIAL CASSAVA S.A
LATICÍNIOS APARECIDA LTDA
MATPAR IND COM E ENGENHARIA LTDA

2003
2004
2005
2006
2007
2008

Setor
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF

Razão social

2001

Mato Grosso do Sul - Códigos - Empresas Substitutas - Pequeno Porte
Código

Razão social

2009

CONSTRUTORA RIVAL LTDA

2010

ENGECAP CONSTRUÇÕES LTDA
ENPASA ENGENHARIA LTDA
HIDROSSOMAT LTDA
ACM COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
CAMPO OESTE IMP. E EXP. LTDA
CANINHA CAMPONESA CENTRO OESTE DISTR. BEBIDAS
CERÂMICA FÁTIMA DO SUL LTDA
CERÂMICA GERALDE LTDA
CERÂMICA SANTA MARIA LTDA
COMPENSADOS CARLOTHO LTDA
COMPENSADOS SANTIN LTDA
COOKIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EMBALAGENS BRASILEIRA DE PAPEL LTDA - ME
FORNECEDORA DE ALIMENTOS PEROLA LTDA

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
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Setor
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
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2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045

HELEN IND E COM DE MADEIRAS LTDA EPP
IBRATIN CENTRO OESTE LTDA
IDELSO BERRO OLARIA
INCASA - MASSAS E BISCOITOS LTDA.
IND E COM DE CAFE MERIDIONAL LTDA EPP
LATICÍNIOS MUNDO NOVO LTDA
LATICÍNIOS NOVA ANDRADINA LTDA
LIBERTY IND E COM DE MADEIRAS LTDA ME
MACRO VÍDEO LTDA
MARIA MERCEDES FRANQUI FANTONI EPP
MOFEM MAODEOBRA FABESTMETLTDA EPP
NDEC NÚCLEO DE DESENV ESTR COM LTDA
QUALIDADE COM IMP EXPORTAÇÃO LTDA
REAL & REAL LTDA
REFRISUL IND E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
SANTO ANTONIO IND.COM. IMP.EXP. ALIMENTOS LTD
SR IND E COM DE MÓVEIS LTDA
SUL MINEIRA INDÚSTRIA COMÉRCIO PAES LT
USINA BENEFIC LEITE BANDEIRANTES LTDA
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MS
ESCR DOURADOS COMERC
GILDA GUIMARÃES BRANDÃO

IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
SERV IND UP
SERV IND UP
SERV IND UP

Mato Grosso do Sul - Códigos - Empresas Sorteadas - Médio Porte
Código

Setor
IND TRANSF
IND TRANSF

Razão social

2046

COMASK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

2047

COINBRA INDL COMERCIAL LTDA *
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Mato Grosso do Sul - Códigos - Empresas Substitutas - Médio Porte
Código

Razão social

2048

AS CONST ASSESSORIA E PLANEJAMENTO L

2049

CGR ENGENHARIA LTDA
COCIL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
ETE-ENG DE TELEC E ELETR S/A
FIBRA CONSTRUTORA LTDA
HÉLIO CORREA CONSTR. E TERRAPLENAGEM LTD
LUIZ EDUARDO GANHADEIRO GUIMARÃES
MENDES JUNIOR TRADING E ENG. S/A
NAUTILUS CONSTRUÇÕES E REPRESENT LTDA
SIAL INC. CONST. ADM.E REPRES. LTDA
MINERAÇÃO CORUMBAENSE REUNIDA S.A.
URUCUM MINERAÇÃO S.A MINA
AGRO-INDUSTRIAL SANTA HELENA LTDA
ALCOOLVALE SA ÁLCOOL E AÇÚCAR
ALIMENTOS DALLAS INDUST. E COM. LTDA
ALVES E RIBEIRO LTDA
AVIPAL S/A AVICULTURA E AGROPECUÁRIA
BERTIN LTDA
BMZ COUROS LTDA
BRASPELCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CAMPO GRANDE
CIPA MS INDUST PROD ALIMENTARES LTDA
COMAVES IND.E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
COMPENSADOS TRIÚNFO LTDA
CONCREMAX IND.DE PRE-MOL. DE CONC.LTDA
CURTUME CAMPO GRANDE IND.COM.E EXP. LTDA
EDITORA JORNALISTICA FÁTIMA LTDA ME
ENERGÉTICA BRASILÂNDIA LTDA

2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
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Setor
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
EXTR MINERAL
EXTR MINERAL
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
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2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

ENERGÉTICA SANTA HELENA LTDA
ESTRELA DO SUL COM.IMP.EXP.C.CEREAIS LTD
FRANGOSUL MS FRIGO
FRIGORÍFICO BOI DO PANTANAL LTDA
FRIGORÍFICO MARGEN LTDA
FRIGORÍFICO MARGEN LTDA
FRIGORÍFICO MARGEN LTDA
FRIGORÍFICO MARGEN LTDA
FRIGORÍFICO PEDRA BONITA LTDA
FRIGORÍFICO PERI LTDA
INDEPENDÊNCIA ALIMENTOS LTDA.
INDUSPAN IND E COM COUROS PANTANAL LTDA
ISMAEL SIMÃO MEIRELES EPP
MASEALINDUSTRIAL DE COMPENSADOS LTDA
MF ALIMENTOS BR LTDA
NELLITEX INDÚSTRIA TEXTIL LTDA
RADIOJORNAL EMP.RADIOJORN.MATOGR.LTDA
REFRIGERANTES DO OESTE LTDA
SACOPLAST IND. COM. EMBALAGENS LTDA.
URUCUM MINERAÇÃO S.A USINA
USINA PASSA TEMPO - MATRIZ
USINAS MARACAJU S/A - MATRIZ
ÁGUAS GUARIROBA SA
SEDE ADMINISTRATIVA
VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.

IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
SERV IND UP
SERV IND UP
SERV IND UP

Mato Grosso do Sul - Códigos - Empresas Sorteadas - Grande Porte
Código

Razão social

2101

BERTIN LTDA

Setor
IND TRANSF
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Mato Grosso do Sul - Códigos - Empresas Substitutas - Grande Porte
Código
2102

COBEL CONSTRUTORA DE OBRAS DE ENG LTDA

2103

EGELTE ENGENHARIA LTDA
ENGELÉTRICA TEC MONT LTDA
ZORTEA CONSTRUÇÕES LTDA
AVIPAL S/A AVICULTURA E AGROPECUÁRIA
CIPA INDUST PROD ALIMENTARES LTDA(MS)
COMPANHIA INDUSTRIAL RIO PARANÁ
COOPERNAVI COOP DOS PC AÇÚCAR NAVIRAI
FRIGORÍFICO AURORA - SGO
FRIGORÍFICO MARGEN LTDA
INDEPENDÊNCIA ALIMENTOS LTDA
INDEPENDÊNCIA ALIMENTOS LTDA
MARFRIG LTDA
SEARA ALIMENTOS S.A.
SEARA ALIMENTOS S.A.
EMP. DE SANEAMENTO DE M.S. S/A

2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117

Setor
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
SERV IND UP

Razão social

209
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LISTAGEM DE CÓDIGOS DAS EMPRESAS DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro - Códigos - Empresas Sorteadas - Pequeno Porte
Código

Razão social

3001

BR4 EMPREENDE PARTICIP LTDA

3002

CIMA EMPREENDIMENTOS DO BRASIL LTDA
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARATI
ED LOPES PINTURAS E REVESTIMENTOS LTDA M
EMBRAPINT EMPRESA BRAS.DE PINTURAS LTDA
EMPREITEIRA CECCATO E TERRAPLANAGEM LTDA
GB ARMAZÉNS GERAIS LTDA
MAPA CONSTRUÇÕES LTDA
MIDAS ENGENHARIA LTDA
MONASC ASSESSORIA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
RWB ENGENHARIA LTDA
SQA EMPREEND.IMOBILIAR.E CONST.LTDA.
ALL SPORT CONFECÇÕES LTDA
ALMAR ALUMÍNIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
ARCILIT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CARIRE DA TIJUCA REST.E PIZZARIA LTDA
CATARCIONE IND.E COM.DE COUROS LTDA ME
CERÂMICA SOUZA HENRIQUE LTDA. - ME.
COVELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EMBALAGENS PREVIDENTE LTDA.
ESTÚDIOS MEGA LTDA
FÁBRICA MANEQUINS DISP ACESS LTDA
FÁBRICA DE TELAS SÃO JORGE LTDA
GLÍRIA ARTIGOS PARA NOIVAS LTDA
GRÁFICA ONIDA LTDA.

3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
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Setor
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
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3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042

INDÚSTRIAS FILIZOLA S/A
INTERCOP INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.
MARMORARIA STAND LTDA
MAV COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA
METALNOX INDUSTRIAL LTDA.
METALÚRGICA ELIAS LTDA
MONTENELLI LINGERIE INDÚSTRIA E COM LTDA
MONTRENA MONTAGEM IND.REP.NAVAIS LTDA-ME
NORTEC QUÍMICA DESENV TECNOL LTDA
PANIFICADORA BARONESA DE FRIBURGO LTDA.
POLAND QUÍMICA LTDA
PRODUTOS ALIMENT.DO VALE DO CUIABÁ LTDA.
SAYLUJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
SUPERVILLE COM E IND DE ALIMENTOS LTDA
TAUNAY CONFECÇÃO LTDA ME
TAVARES E FUHR IND.,COM.E REPR. LTDA
VEDAPACK IND. COM. DE EMBALAGENS LTDA

IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF

Rio de Janeiro - Códigos - Empresas Sorteadas - Pequeno Porte
Código

Razão social

3043

50.006.24435.75 - OSVALDO NAZARETH

3044

ARSENAL TERRAPLANAGEM LTDA
ATLÂNTICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S
C C R COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO
CAP ENGENHARIA LTDA ME
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PLACE DES VOSGES
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARATI
CONST E PAV RODOTERRA LTDA
CONSTROY CONSTRUÇÕES LTDA.

3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
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Setor
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
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3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081

CONSTRUPORT CONSTRUÇÃO CIVIL E PORTUÁRIA
CONSTRUTORA LOUREIRO S A
CONSTRUTORA RMRB LTDA
CRAFT ENGENHARIA LTDA
DS SOARES CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
EASE EMPRESA DE AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS ELE
EKA ANDAIMES E FORMAS LTDA
ENGEMAR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
ENGESUL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
ESTACAS MAPA LTDA
GERAL DE CONCRETO SA FJA
HACASTRO DE MERITI REFOR. E CONST. LTDA.
HANI CONSTRUÇÕES PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA
IEHIMON INST.ELETR.E MONT.INDUSTRIAL LTD
J A DA COSTA PAIVA CONSATRUTORA
J.DEGUCHI-CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA
JC AMISANI ENGENHARIA DE INSTALAÇOES LTD
JOCAL FRIBURGO EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA
KB SERVIÇOS LTDA
L O GRAÇA ENGENHARIA LTDA
L O GRAÇA ENGENHARIA LTDA
LAFARGE BRASIL S/A
LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA
MDS ENGENHARIA LTDA
MILOS MOREIRA VOHRYZEK
MOREIRA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
MTD ENGENHARIA LTDA
OBRA M.OCTAVIO KELLY
ORTENG-SPE PROJETOS E MONTAGENS LTDA
PINTO DE ALMEIDA ENGENHARIA SA

CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
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3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111

PROJOB ENGENHARIA LTDA
REBENGE CONSTRUÇÕES LTDA
S. COURI FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA
STIL SOC. TÉCNICA DE INSTALAÇÕES LTDA
STRUCTURAL SERVIÇOS LTDA
TECNOPLAN CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTD
TELE REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA S BEN
V.F. CONSTRUTORA LTDA
ZEUGMA ENGENHARIA LTDA.
PEDREIRA OURO BRANCO LTDA
PEDREIRA POMBAL LTDA
PEDREIRA PRONTA ENTREGA LTDA
QUEIROZ GALVÃO PERFURAÇÕES S/A
R B FALCON DRILLING DO BRASIL LTDA
A CINTA MODERNA S A
ADORNOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
AGRO INDUSTRIAL DUASANNAS LTDA.
ALUMINIO ROQUE IMPORT. E EXP. LTDA
ALUSEG ESQ.DE ALUMÍNIO E SEGURANÇA LTDA
ARMAZEM CASE STOCK CONFECÇÕES LTDA
ART SERV RESTAURANTES IND LTDA FLORES
BATISTA CRESPO CIA. LTDA.
BBC PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
BRAZILGRAF GRÁFICA E SILK LTDA
CALUSIN CALDEIRARIA E USINAGEM LTDA
CARMEM L. ALVES BUFFET - ME
CAROLGAVA CONFECÇÕES IND. E COM. LTDA
CASA FINLAND IND.COMÉRCIO LTDA
CEPA CENTRO ED DE PSICOL APLIC LTDA
CERÂMICA PORTO REAL LTDA

213

CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
EXTR MINERAL
EXTR MINERAL
EXTR MINERAL
EXTR MINERAL
EXTR MINERAL
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
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3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141

CERÂMICA PRESIDENTE LTDA
CERÂMICA SÃO GERALDO LTDA
CERÂMICA SÃO SILVESTRE DE RIO BONITO LTD
CERÂMICA TERRAFORTE LTDA.
COMPO IND COM B C LTDA
COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODT DE LEITE L
COSMÉTICA INDUSTRIAL BRENNER LTDA
DON CARMINE IND E COM DE REFRIG. LTDA
DUCCHESE COM IND ARTEFATOS DE COURO LTDA
EDIOURO PUBLIC.PASSATEMPOS E MULTIM.LTDA
EDITORA ROCCO LTDA
ELEVADORES GUANABARA IND E COM LTDA
EMCO IKE IND E COM LTDA
ENAILIL DO VILAR BORDADOS COMP. LTDA-ME
EVIDENCE DE FRIBURGO CONFECÇÕES LTDA
FÁBRICA DE RENDAS FINAS PARAÍBA S A
FILIAL BOTAFOGO
FOGOS ANB IND. E COMÉRCIO LTDA
GABIVAN METALÚRGICA LTDA
GALPÕES PREMOLDADOS RIO LTDA
GARDUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
HARVARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
HERZ METALÚRGICA E PLÁSTICOS LTDA
INDS BEBS JOAQUIM THOMAZ AQUINO FILHO SA
INDÚSTRIA NAC. DE TECIDOS ABDUCHE LTDA
J C TRESSE ME
J L OLIVEIRA SERVIÇOS E CONFECÇÕES
JORGON GRÁFICA E EDITORA LTDA
KANITZ 1900 COSMÉTICOS LTDA
KNAUF DO BRASIL LTDA

IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
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3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171

LABORATÓRIO CANONNE LTDA
LABORATÓRIO SIMÕES LTDA (MATRIZ)
LAJEOLAJE LTDA
LONG BEACH CONFECÇÕES LTDA ME
LYS ELECTRONIC LTDA
MAGALHÃES SUCUPIRA COM IND LTDA
METALON INDÚSTRIAS REUNIDAS S/A
METALÚRGICA RAH LTDA
MOLDEMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
MORGANITE BRASIL LTDA
MOZER E SCHUAB CONFECÇÕES LTDA
MUNDIAL DE TIJOLOS LTDA.
NATIBOI INDÚSTRIA DE CARNES LTDA
NEW VISUAL CONFECÇÕES LTDA.
NOGUEIRA BARRETO REPAROS NAVAIS LTDA
OLARIA SÃO SEBASTIÃO LTDA.
ORA BOLAS GRANDE RIO IND COM PROD ALIM L
PATMOS TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA
PINCELLI INDS E COM DE EMBALAGENS LTDA
POSTO DE DISTRIBUIÇÃO CAMPOS
PRECISA PREMOLDADOS DE CIMENTOS LTDA.
PRODUMEC INDUSTRIAL E MARÍTIMA LTDA
PRODUTOS VETERINÁRIOS MANGUINHOS LTDA
R.D.LAY INDÚSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA.
RARO DO SER CONFECÇÕES LTDA
S.F.W. LOMBA CONFECÇÕES
SANOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAC
SANTANDER INDÚSTRIA DE CERÂMICA LTDA
SAPOREBAMBINA IND.E COM.MASSAS ALIM.LTDA
SCHMITH INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA
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3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188

SERRARIA NOVA ITAIPAVA LTDA EPP
SIMARC MÓVEIS COMERCIAIS LTDA
SPAR PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA.
STUDIO ALFA ARTES GRÁFICAS & EDITORA LTD
TECNOBLINDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
TECNOPLATE TRAT. SUPERFICIAIS LTDA
TRM DE PRIMAVERA ACESSOR.E COM. LTDA-ME
UNA USINA NOVA AMÉRICA DE PROD QUÍMICOS
UNITOR SHIPS SERVICE EQUIP.MARIT.LTDA
UPPER HAND SERVIÇOS DE ROUPAS LTDA
ZAMBON LAB. FARM. LTDA. - RIO DE JANEIRO
CIA ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO
ECATUR-EMPRESA CABISTA DE DESENVOLVIMENTO URB
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
SERV IND UP
SERV IND UP
SERV IND UP
SERV IND UP
SERV IND UP
SERV IND UP

Rio de Janeiro - Códigos- Empresas Sorteadas - Médio Porte
Código
3189

COMPEL-CONST.MONT.E PROJ.ELET.LTDA

3190

DELTA CONSTRUÇÕES S/A.
ALPHA CAFÉ SOLÚVEL S.A.
AORTA DO BRASIL IND COMÉRCIO LTDA
APOLO PRODUTOS DE AÇO S/A
ESTAMPARIA ESPERANÇA LTDA
FICAP S.A.
FORJAS BRASILEIRAS S/A IND. METALÚRGICA
HAZAFER DO BRASIL IND. E COMÉRCIO LTDA.

3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197

Setor
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
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3198
3199
3200
3201
3202

KNOLL PROD QUIM FARM LTDA
PURAC SÍNTESES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
S/A EDITORA TRIBUNA DA IMPRENSA
SIEMENS VDO AUTOMOTIVE LTDA
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
SERV IND UP

Rio de Janeiro - Códigos - Empresas Substitutas - Médio Porte
Código
3203

CARVALHO HOSKEN S A BARRA

3204

CONDUTO COMPANHIA NACIONAL DE DUTOS
CONESUL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
ENESA ENGENHARIA S/A.
FAVELA BAIRRO VIGÁRIO GERAL / RJ
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA
S T S CONST.E INSTALAÇÕES LTDA
YAMAGATA ENGENHARIA SA
QUEIROZ GALVÃO PERFURAÇÕES
ARMCO STACO S/A IND. METALÚRGICA-RJ
CIMENTO TUPI S/A V.R.
EMCAN EMP CONS ATEND NUTRI LTD
EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELÉTRICA S/A
FAMADEIRA IND.E COM. DE MADEIRA LTDA
FLEXTRONICS ARMAZENS GERAIS LTDA
FRASPOL IND. E COM. LTDA
GLAXO WELLCOME SA
INDÚSTRIA FERRAGENS PAGE LTDA
INFRANAV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
JEANLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222

Setor
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
EXTR MINERAL
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
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3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3235

KLABIN S/A
LUA NOVA IND COM PRODS ALIM LTDA
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A
MT – CGC
NM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
PISTACHE CONFECÇÕES LTDA
PRIMO SCHINCARIOL IND.CERV.REF.RJ S/A
RCC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
REQUIFE COMERCIAL LTDA
SAN FRANCISCO DE S G COM IND PAN LTDA SG
SIRFE TRANSP COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
THOR GRANITOS E MÁRMORES LTDA
UNIÃO MUNDIAL IND FERRAGENS LTDA
WER IND.E COM.DE PLÁSTICOS LTDA
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Rio de Janeiro - Códigos - Empresas Sorteadas - Grande Porte
Código
3236

GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA

3237

RIO DE JANEIRO REFRESCOS
SOCIEDADE MICHELIN DE PAR IND E COM LTDA
SOCIEDADE MICHELIN DE PAR IND E COM LTDA
TEADIT IND E COMÉRCIO LTDA
CEDAE CIA. ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
CIA. MUNIC. DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

3238
3239
3240
3241
3242

Setor
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
SERV IND UP
SERV IND UP

Razão social

Rio de Janeiro - Códigos - Empresas Substitutas - Grande Porte
Código

Setor
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL

Razão social

3243

ARAÚJO ABREU ENGENHARIA SA

3244

MASTEC BRASIL S.A.
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3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266

MPE - MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A
MPE - MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A
BRASFELS S.A.
CASA DA MOEDA DO BRASIL
CIA NACIONAL DE ALCALIS - FABRICA
DE MILLUS S.A. IND. E COM.
GE CELMA LTDA
GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTD
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA
GRAN SAPORE BR BRASIL S/A
IND. QUIM. FARM. SCHERING-PLOUGH SA
LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
MERCK S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS
NOVA AMÉRICA S/A - FONTE LIMPA
S/A FÁBRICA DE TECIDOS MARIA CÂNDIDA
SCHWEITZER MAUDUIT DO BRASIL S A
UHC
USINA SANTA MARIA LTDA
VICTOR HUGO ARTEFATOS DE COURO LTDA
VULCAN MATERIAL PLÁSTICO LTDA
CORPUS LINE IND COM E SERV LTDA ME
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.

CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
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LISTAGEM DE CÓDIGOS DAS EMPRESAS DO RIO GRANDE DO SUL
Rio Grande do Sul - Códigos - Empresas Sorteadas Pequeno Porte
Código

COLLA CONSTRUÇÕES LTDA

4002

ESTELA REGINA ROCHA DA SILVA
GREPOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
KAISSARA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
MERCOVIA S/A
NCA COMERCIAL DE REVESTIMENTOS LTDA
PROJEÇÃO INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
SICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
SIGA SISTEMAS DE GESSO ACARTONADO LTDA
VALTER LUIS CANDIOTA PAZ
INCOPEL IND COM DE PEDRAS LTDA
INDÚSTRIA DE CALCÁRIO VIGOR LTDA
ALLMANESS CALÇADOS LTDA
ALTAIR DOMINGOS BARAZETTI CIA LTDA
ATELIER DE COST CAPIV LTDA FILIAL
BAZEI PLAST E EMBALAGENS LTDA
BIAMIM CALÇADOS LTDA
BORRACHAS CV LTDA
CAFE BOM JESUS IND.,COM. E AGROPEC. LTDA
CALÇADOS ANDINE LTDA
CALÇADOS ENTHREE LTDA FILIAL 01
CALÇADOS VIA BOM JESUS LTDA
CIMENTO RIO BRANCO S/A
CP ELETRÔNICA S/A
DK ESQUADRIAS IND E COM LTDA
E A SANTOS & CIA LTDA

4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026

Setor
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
EXTR MINERAL
EXTR MINERAL
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF

Razão social

4001
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4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056

EMBALAGENS DALPICOLLI LTDA
ERVATEIRA PICOLO BADALOTTI LTDA
ESTAMPARIA JC LTDA
FERCOPI IND. DE BORRACHAS E COM. LTDA
FRIGORÍFICO COQUEIRO LTDA
FROST FRIO REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
INOVA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA
IRMÃOS TRÊS & CIA LTDA.
IVANETE PALLA
J.N. TIMBER EXP. IMP. LTDA FL 01
KNEBEL PRODUTOS DENTÁRIOS LTDA.
MAFAZA IND DE MÓVEIS E PAINEIS LTDA
MAXICOMP PROD. P/CALÇADOS LTDA
METALÚRGICA RESMINI LTDA
MIOTO CANALI E CIA LTDA
MÓVEIS CASA DE PEDRA LTDA
MP ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA
PALMILY COMPONENTES PARA CALC
PITT MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA
R G TAVARES E CIA LTDA
RAROZ AGROINDÚSTRIA DO SUL LTDA.
ROQUE DINIZ MACHADO MARQUES
SANRY MODAS LTDA
SUAREZ INJETADOS TERMOPL LTDA
SULPOL IND METAL LTDA
UNIPAC EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA
VERLOS CALÇADOS LTDA
VINHOS PIAGENTINI S.A.
AES SUL FILIAL CACHOEIRA DO SUL
ALVORADA/007
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Rio Grande do Sul - Códigos - Empresas Sorteadas Pequeno Porte
Código
4057

ARMAFER SERV CONSTR LTDA

4058

BWS CONSTRUÇÕES LTDA
CONSTRUCAP CCPS ENG E COM S/A
CONSTRUMETAL
CONSTRUTORA BECKER LTDA
CONSTRUTORA BERTIN LTDA.
CONSTRUTORA POLETTO LTDA
CONZATTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI L
CORTEL AS
EG-SUL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
EMPRESA CONSTRUTORA ERNESTO WOEBCKE S.A.
ENGEPRO CONSTRUÇÕES LTDA
GOUGEON VARES ENGENHARIA LTDA
H I ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
IMPERCON COM E SERV TEC ENG LTD
MSIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
NEI CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
PAULO R GUTIERREZ
SECCO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
SHOPPING DO CALÇADÃO LTDA
SICLO CONSTRUÇÕES LTDA
SISTEMA ENGENHARIA LTDA
TRON ENGENHARIA LTDA
VASCONCELLOS ENGENHARIA LTDA
PEDREIRA VILA RICA LTDA
PEDREIRAS MONTE BONITO LTDA

4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083

Setor
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
EXTR MINERAL
EXTR MINERAL

Razão social
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4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113

ACTIA DO BRASIL IND E COM LTDA
ADRIANE BATISTA
ALPASSO IND. COM. INJET. LTDA
ALTARI S/A - VIATURAS E REFRIGERAÇÃO
ANTHOLOGIA CONFECÇÕES LTDA
ARNHOLD IND.COM.MALHAS LTDA
ARROZEIRA SEPEENSE S A FILIAL
ART LUX MERCHANDISING SERVIÇOS LTDA
ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.
ATELIER DE PINTURA JBR LTDA
BASALTO SÃO CRISTÓVÃO LTDA
BELFIBRAS FIBRAS TÊXTEIS LTDA
BERNARDI CALÇADOS LTDA
BOMBAS VANBRO LTDA
BRUNING TECNOMETAL S/A COMPACT
CALÇADOS BALBOA LTDA
CALÇADOS BEIRA RIO S/A FL.029
CALÇADOS HOFFMANN LTDA
CALÇADOS RAYANTE LTDA
CALÇADOS RIO MODA LTDA
CARRIER REFRIGERAÇÃO MATRIZ
CARROCERIAS WEBER LTDA
CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA
CAUSTICLOR IND COM IMP EXP LTDA
CELSO ANTONIO PACHECO
CENDRON IND DE MOV E ESQUADRIAS LTDA
CERÂMICA KIPPER LTDA
CHAMPIGNON SUL AGROINDUSTRIAL LTDA
CHOC.CASEIRO PLANALTO LTDA.
CIA. BRASILEIRA DE BEBIDAS
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4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143

CICAL IND DE CALÇADOS LTDA
CIMENTO RIO BRANCO S/A
COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS
CONFECÇÕES IPANEMA LTDA
CONTGRAF FORM. CONTÍNUOS LTDA
COR FOTOLITO E EDITORA LTDA
CORTUME KRUMENAUER SA
CREATTIVE LUX LTDA
CURTUME CRUZEIRO LTDA
CURUA MADEIRAS IND COM LTDA
D LEBASI CALÇADOS LTDA
DALLAS CALÇADOS LTDA
DALLEMOLE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA
DE ROSSI CONFECÇÕES LTDA.
DELMONTE MÓVEIS LTDA
DI FIUGGIO CALÇADOS LTDA
DU TECNOSOPRO IND.DE EMBALAGENS LTDA
EDERSON DA SILVA MACHADO ME
ELY E DIEHL LTDA
ENIO ROLIM
ERNANI BROILO & CIA LTDA
ESTOBEL-INDUSTR.DE ESTOFADOS LTD
ESTOFADOS S R F LTDA
FLORESTAL SUL INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA
FORMAX QUIMIPLAN COMPON.P/CALÇADOS LTDA
FRANGOSUL MTN MATRIZ
FRANZOI E CIA LTDA
GANDINI E GANDINI LTDA
GENTIL S DE PAULA FILHOS LTDA
GRAMÓVEIS IND. MOBILIÁRIO LTDA
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4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173

INAPLAST ALUMÍNIO LTDA
INBOL INDUSTRIAL DE BORRACHAS LTDA
IND EMB. PLÁSTICAS NEGRINHO LTDA
IND.EMBALAG.VILA MARIA LTDA
INDÚSTRIA DE CALÇADOS ORIENTAL LTDA
INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES MP LTDA
INDÚSTRIA DE MATRIZES CAMPO BOM LTDA
INDÚSTRIA DE MÓVEIS STROHSCHEIN LTDA
INDÚSTRIA E COM DE CALÇADOS ZARTEK LTDA
INDÚSTRIA METALÚRGICA CANDEIA LTDA ME
INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA
ITACI ULIAN E CIA LTDA
J F SILVEIRA DIAS
J.C. MUELLER CALÇADOS LTDA
J.I. PINTURAS A PO LTDA
JAIR GUILHERME BROCHIER
JORNAL DO POVO LTDA
KRAFT FOODS BRASIL S/A
KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
L M SFOGGIA E CIA LTDA
LABORATÓRIO FARMAC.VITAMED LTDA
LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA
LEDUC CRIAÇÕES EM COURO LTDA.
LENGLER INDÚSTRIA DE JÓIAS LTDA
MADEFOR INST COMERCIAIS LTDA
MAGNANI MÁRMORES E MÓVEIS LTDA-MTZ
MALHAS E CONFECÇÕES ELLIS LTDA
MALTA IND UTIL DOMÉSTICAS LTDA
MANUFATURAS DE METAL INOX.LTDA
MÁQUINAS CONDOR S/A
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4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203

MARA ESTRUTURAS DE MADEIRA LTDA
MARIFRAN IND COM PCAS SERVIÇOS LTDA
MARJORIE ALOISIO KIST
MARLI INES LANZONI
MASTER EQUIPAMENTOS INDUSTR.LTDA
MASTERSUL DIST. DE CARNES E CEREAIS LTDA
MATRIZBURGO IND DE MATRIZES LTDA
MEINCOL DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA
METALÚRGICA CONDOR LTDA
METALÚRGICA FLORES LTDA.
METALÚRGICA ITALUMA LTDA.
METALÚRGICA MAHLER LTDA
METALÚRGICA ZACHARIAS IND COM LTDA
MODA BLANCA IND VESTUÁRIO LT
MOINHO TAQUARIENSE LTDA
MOINHOS VICATO IND.COM.LTDA
MOLDART MODELAÇÃO TÉCNICA LTDA
MOVINT MÓVEIS LTDA
MULTICOLOR IND.COM.PIGMENTOS LT.
NAVARRO ARTE EM MÓVEIS LTDA
NEIVA MARIA CAUER SCHIMITT
NEWPLAST IND DE INJETADOS LTDA
NOKO QUÍMICA LTDA.
OLARIA BEIJA FLOR LTDA
P S A INDUSTRIAL DE PAPEL S/A
PADARIA DONA MORENA LTDA.
PADARIA, CONFEITARIA ZANOTTO LTDA
PANIFICADORA SCHUH LTDA MATRIZ
PAULINHO PFLUGER
PENASUL ALIMENTOS LTDA.
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4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233

PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA
PET BONE IND. DE ARTEF. DE COURO
POLAR COUROS LTDA
PROJEPACK MÁQUINAS P/EMBALAGEM L
REFEIÇÕES QUALYTARE LTDA
REFRIGERAÇÃO GLACIAL PAVAN LTDA
REMA ARTE ESPORTE LTDA
ROBERTO TAILOR DA CRUZ CORREA
ROCHADEL - COM.E IND.DE COSM.LTDA
ROLISMAN INDÚSTRIA DE ROLAMENTOS LTDA
ROLLA FIO IND E COM PASS LTDA
ROSE MARIA VIELMO DE QUADROS
SEBO MARIENSE LTDA.
SEISMETROS PINTURAS INDÚSTRIA E COM. LTD
SÉRGIO CASTRO DA SILVA
SÉRGIO CORREA GOMES
SIMONE INDÚSTRIA DE MALHAS LTDA.
STURMER IND DE ARTF COURO LTDA
TECNOART INDÚSTRIA DE COMP P CALC LTDA
TRENTINO ALIMENTOS SA
TTHOR PRE FABRICADOS LTDA
VALDEMIR GOMES GONÇALVES ME
VALDEMIR GOMES GONÇALVES ME F1
VIATURE TRANSFORM.VEICULARES LTDA
VILA NOBRE ESTOFADOS LTDA
WELLINGTON TEIGÃO
ZAP CALÇADOS LTDA
ZMCO CALÇADOS LTDA
COLETORA PIONEIRA S/C LTDA
CON CANOAS S ENCOTEC C C
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4234
4235

CONSTANTINO CUNHA DIAS
TRACTEBEL ENERGIA S.A

SERV IND UP
SERV IND UP

Rio Grande do Sul - Código - Em Presas Sorteadas - Médio Porte
Código
4236

COM EVANG LUT S.PAULO-OBRA CAMPUS

4237

INSTAL.ELÉTRICA MERCÚRIO LTDA.
COPELMI MINERAÇÃO LTDA
ARIZONNA CALÇADOS LTDA
BISON INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA
BRENDLER CONFECÇÕES LTDA
CALÇADOS DOM PEDRO LTDA
CIA. BRASILEIRA DE BEBIDAS
COOP ARROZ EXTREMO SUL LTDA F7
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
DISPORT DO BRASIL LTDA
FOCKINK INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA
INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LEAL SANTOS LTDA
INTELCAV CARTÕES LTDA
LUIZ FUGA E CIA LTDA
METALÚRGICA MARTINAZZO LTDA
MODELARTE IND.DE CALÇADOS LTDA
SCHUUR E CIA LTDA
TROMBINI EMBALAGENS LTDA
VINILEX - PROD INJETADOS LTDA
CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A

4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256

Setor
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
EXTR MINERAL
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
SERV IND UP

Razão social
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Rio Grande do Sul - Códigos - Empresas Substitutas - Médio Porte
Código
4257

A. MEJLER INSTAL ELÉTRICA LTDA

4258

EMPREITEIRA CLAISER LTDA.
ENGEPORTO ENGENHARIA LTDA
SCHUCH ENGENHARIA LTDA
CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
AEB ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA
ALISUL ALIMENTOS SA SÃO LEOPOLDO
BAKOF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIBERGLASS
BALANÇAS CAUDURO LTDA
BISON INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA
BOISE CASCADE DO BRASIL LTDA
BUNGE FERTILIZANTES SA
CALÇADOS ROIZI LTDA
CALÇADOS BEBECE LTDA
CALÇADOS BENNECH LTDA
CALÇADOS DI CRISTALLI LTDA
CALÇADOS FURLANETTO LTDA
CALÇADOS MAIDE LTDA 0013
CALÇADOS MARTE LTDA FILIAL 1
CALÇADOS MODELLI LTDA
CALÇADOS TABITA LTDA.
CBC COUROS E ACABAMENTOS LTDA
CERÂMICA DECORITE S/A
CLAUDIO VOGEL FILHO LTDA
COM E INDS BRAS COINBRA S.A.
COMPANHIA INDUSTRIAL RIO GUAHYBA
COOP.SUL RIO GRAND. LATIC.LTDA
COOP.TRITICOLA SAMBORJENSE LTD

4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284

Setor
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
EXTR MINERAL
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF

Razão social
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4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314

CORTUME KRUMENAUER SA
COUROS NOBRE BENEFICIAMENTO LT
CRISLLI CALÇADOS E BOLSAS LTDA
CURTIDORA AQUILA S.A.
DENARDIN CORRIERI E CIA LTDA
DIMON DO BRASIL TABACOS LTDA - VC
DISPORT DO BRASIL LTDA
DOUBLEXX IND DE CALÇADOS LTDA
ELISEU KOPP E CIA LTDA
ELITE INDÚSTRIA DE INJETADOS LTDA
EMPRESA MINERADORA IJUÍ LTDA
FABENNI CALÇADOS LTDA ME
FRIGORÍFICO SILVA S/A IND.COM.
GAZETA DO SUL SA
GERDAU S A
GKN DO BRASIL LTDA
IND. OSSOS ARTIF STEFFEN LTDA
IND. PETROQUÍMICA DO SUL LTDA
IND. FARMACÊUTICA TEXON LTDA.
INDÚSTRIA E COM DE CONFEC VECHIA LTDA
INDÚSTRIA METALÚRGICA CERCENA LTDA
INJETADOS KS LTDA
IRIEL INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA
J.A. CALÇADOS LTDA
JCAE DO BRASIL LTDA
LAVRALE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
LEITZ FERRAMENTAS P/MADEIRA LTDA.
LIDER CALÇADOS LTDA
LUPATECH SA
MALHARIA ANSELMI LTDA
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4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344

MALHARIA FARROUPILHA LTDA
MAXI SOLADOS DE POLIURETANO LTDA
MEMPHIS SA INDL PORTO ALEGRE
MERCUR S/A - LAMINADOS E BODY CARE
MOINHO DO NORDESTE S/A
MOINHO ESTRELA LTDA
MÓVEIS NORDESTE LTDA
OPP PETROQUÍMICA S A
OTAM VENTILADORES INDUSTRIAIS LTDA
PADUA LTDA
PARAMOUNT INDÚSTRIAS TÊXTEIS LTDA
PELZER SISTEMAS DO BRASIL LTDA
PLÁSTICOS TUPÃ LTDA
PORCELANA V.ALEGRE BRASIL LTDA
REICHERT CALÇADOS LTDA.- FILIAL 09
ROTERMUND S/A IND E COMÉRCIO
SCHMIDT IRMÃOS CALÇADOS LTDA
SEMEATO S/A - FÁBRICA 06
SETA SA EXT TANINO DE ACÁCIA
SULMAQ INDUSTRIAL COMERCIAL S/A
TERRITÓRIO NACIONAL I.C.CALC.LT.
TODESCHINI SA IND E COM MATRIZ
TROMBINI EMBALAGENS LTDA
UNIVERSAL PRELETRI SA
VIASINOS CALÇADOS LTDA
WEATHERFORD IND E COM LTDA
YOKI ALIMENTOS S A
ZARAPLAST S/A
CIA.EST.DE ENERGIA ELET/057087
COOP ELET CENTRO JACUÍ LTDA
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Rio Grande do Sul - Códigos - Empresas Sorteadas - Grande Porte
Código
4345

CONSTR COM CAMARGO CORREA

4346

ETE-ENG DE TELEC E ELETR S/A
BORRACHAS VIPAL S/A
COSUEL MATRIZ
HENRICH CIA LTDA FL 6
INDÚSTRIA DE CALÇADOS E ART. CARIRI LTDA
UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA - STA CRUZ
ZERO HORA EDIT JORNALÍSTICA S.A.

4347
4348
4349
4350
4351
4352

Setor
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF

Razão social

Rio Grande do Sul - Códigos - Empresas Substitutas - Grande Porte
Código
4353

CODECA - COMP. DESENV. DE CX.

4354

ETE-ENG DE TELEC E ELETR S/A
FRIGORÍFICO NICOLINI LTDA
A. GUERRA S/A IMPL. RODOVIÁRIOS
ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
AGRALE S.A.
ARTHUR LANGE S/A IND. COM.
BISON INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA
BRASPELCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CALÇADOS AZALEIA S/A FL 19
CALÇADOS BEIRA RIO S/A-FL.01
CALÇADOS BEIRA RIO S/A-FL.12
CALÇADOS BOTTERO LTDA
CALÇADOS FILLIS S/A IND. E COM.
CALÇADOS MAIDE LTDA 0001
CALÇADOS MAIDE LTDA 0007
CALÇADOS MARTE LTDA MATRIZ
CALÇADOS ORQUÍDEA LTDA MATRIZ

4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370

Setor
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF

Razão social
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4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401

CALÇADOS RACKET LTDA
CALÇADOS REIFER LTDA
CALÇADOS SANDRA LTDA MATRIZ
CIA. BRASILEIRA DE BEBIDAS
COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS
DILLY - FILIAL 4
DILLY - MATRIZ
DISPORT DO BRASIL LTDA DISPORT DO BRASIL LTDA
EPCOS DO BRASIL LTDA
FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA
FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL S.A
FILIAL FRIGORÍFICO BOAVISTENSE
FILIAL FRIGORÍFICO ERECHIM
FLORESTAL ALIMENTOS S/A
FRANGOSUL AR FRIGO
FRANGOSUL PF FRIGO
FRAS-LE S/A FORQUETA
FRIGORÍFICO MERCOSUL LTDA
GRAN SAPORE BR BRASIL S/A
INSTALADORA SÃO MARCOS LTDA
PECCIN S.A
PEPSI - SAPUCAIA
PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL SA
PETTENATI S/A IND. TÊXTIL
PURAS DO BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA 001
REICHERT CALÇADOS LTDA.
SAN MARINO ÔNIBUS E IMPLEMENT.LT
SCHMIDT IRMÃOS CALÇADOS LTDA
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
TOIGO MÓVEIS LTDA
RGE RIO GRANDE ENERGIA S A
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LISTAGEM DE CÓDIGOS DAS EMPRESAS DO TOCANTINS
Tocantins - Códigos - Empresas Sorteadas - Pequeno Porte
Código

CERÂMICA SÃO JOSÉ LTDA

5002

TALENTO ENGENHARIA LTDA
UMUARAMA CONST TERRAP E PAV LTDA ADM CEN

5003

Setor
IND TRANSF
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL

Razão social

5001

Tocantins - Códigos - Empresas Substitutas - Pequeno Porte
Código

AGUIAR, ARAÚJO & TAVARES LTDA

5005

ARÁGUAIA CONST INCORP E COMERC DE IMOVEI
ATRATIVA ENGENHARIA LTDA
C. E. G. CONSTRUÇÕES LTDA
CMT ENGENHARIA LTDA MARIANÓPOLIS
CONSÓRCIO CIVIL DA ECLUSA DE LAJEADO
CONSTRUTORA CENTRO BRASIL LTDA.
CONSTRUTORA GINDRI LENA LTDA
CONSTRUTORA LDN LTDA
DETRAN
DARIO JARDIM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTD
ELETRONEL CONST E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ELETROREDE COM DE MAT ELÉTRICOS LTDA
HANDISA CONSTRU ELÉTRICA LTDA
OBRA: FILADELFIA
PEDRO PIRES DE MELO
RECURSOLÂNDIA
TOCTAO ENGENHARIA LTDA
UMUARAMA CONST. TERRAPL. PAV. LTDA OBRA
ACOTINS METALÚRGICA LTDA
CERÂMICA SÃO JUDAS TADEU LTDA

5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024

Setor
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
IND TRANSF
IND TRANSF

Razão social

5004
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5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031

COOPERATIVA MISTA RURAL VALE DO JAVAES L
FORTINS LTDA - ME
GURUFER IND E COM PRODS SID LTDA PALMAS
REFRIG IMPERIAL S A GURUPI
STAR PNEUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
TUBOPLAS IND.E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA
REG PROD COM TOCANTINS SE MIRA

IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
SERV IND UP

Tocantins - Códigos - Empresas Sorteadas - Pequeno Porte
Código
5032

Setor
CONSTR CIVIL

Razão social
NATIVA ENGENHARIA SA OC 60254

Tocantins - Códigos - Empresas Sorteadas - Médio Porte
Código

Razão social

5033

CONSÓRCIO CONSTRUTOR UHE PEIXE

5034

CONSTRUTORA JARDIM LTDA CANT.PREF.MUN. D
CONSTRUTORA PEDRA GRANDE LTDA
CRESCIMENTO CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LT
EMCONTRAN EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E TRANSP
EMPREITEIRA UNIÃO LTDA
EMSA EMP SUL AMER DE MONT SA
ENECOL CONSTRUÇÃO ENG E MANUTENÇÃO LTDA
LUIZ EDUARDO GANHADEIRO GUIMARÃES
SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA COMÉRCIO S/A
SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA COMÉRCIO S/A
TELE REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
TELE REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
UMUARAMA CONST. TERRAPL. PAV. LTDA TO 01
BIOINDUSTRIAL DE BABAÇU SA
CARNEIRO E AMORIM LTDA
CERÂMICA SANTA MARIA LTDA

5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
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Setor
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL
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5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058

COOP. PRODUTORES CARNE DERIVADOS GURUPI
COOPERCARNE COOP PROD DE BOV CARN DERV
DEPASA S/A DEST. VALE DO PALMAS S/A
FILIAL ARÁGUAINA
FILIAL PALMAS
FRIGORÍFICO UNIÃO LTDA
FRINORTE ALIMENTOS LTDA
JOSÉ R DE SOUZA EPP
OSVALDO PIRES DE MORAIS EPP

IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF
IND TRANSF

Tocantins - Códigos - Empresas Sorteadas - Grande Porte
Código
5059

Setor
SERV IND UP

Razão social
SANEATINS CIA.DE SANEAMENTO DO TOCA

Tocantins - Códigos - Empresas Sorteadas - Grande Porte
Código

Setor
CONSTR CIVIL
CONSTR CIVIL

Razão social

5060

CONSTRUTORA JARDIM LTDA DEP.DE ESTDS.DE

5061

HIDRELÉTRICA DE LAJEADO
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ANEXO I
LISTA DE CÓDIGOS – BASE CNAE – ÁREAS DE ATIVIDADE DAS EMPRESAS
					
Verifique em que grupo, de acordo com o setor ou área de atividade da empresa, ela faz parte. A seguir procure o código específico
(com 5 números) que corresponde ao seu setor específico de produção.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

AGRICULTURA, PECUÁRIA, SIVICULTURA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL
PESCA
INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, GÁS E ÁGUA
CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO
TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E COMUNICAÇÕES
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA, SEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E SERVIÇOS RELACIONADOS			

K ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS, ALUGUÉIS E SERVIÇOS PREST. A EMPRESAS				
L ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL				
M EDUCAÇÃO				
N SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS				
O OUTROS SERVIÇOS COLETIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS				
P SERVIÇOS DOMÉSTICOS				
Q ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS		
		
									
RELAÇÃO DOS CÓDIGOS CNAE
CÓDIGO DESCRIÇÃO
A AGRICULTURA, PECUÁRIA, SIVICULTURA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL
1 Agricultura, pecuária e serviços relacionados a essas atividades				
01.1.1-2 Produção de lavouras temporárias				
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01.2.1-0
01.3.1-7
01.4.1-4
01.5.0-3
01.6.1-9

Horticultura e produtos de viveiro				
Produção de lavouras permanentes				
Pecuária				
Produção mista: lavoura e pecuária				
Atividades de serviços relacionados com a agricultura e pecuária, exceto atividades veterinárias.			

2 Silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados com essas atividades 				
02.1.1-9 Silvicultura 				
02.1.2-7 Exploração florestal 				
					
B PESCA 			
					
5 Pesca, aquicultura e atividades dos serviços relacionados com essas atividades				
05.1.1-8 Pesca				
05.1.2-6 Aquicultura 				
					
C INDUSTRIAS EXTRATIVAS				
					
10 Extração de carvão mineral					
10.0.0-6 Extração de carvão mineral				
					
11 Extração de petróleo e serviços correlatos				
					
11.1.0-0 Extração de petróleo e gás natural				
11.2.0-7 Serviços relacionados com a extração de petróleo e gás – exceto a prospecção realizada por terceiros		
					
13 Extração de minerais metálicos
								
13.1.0-2 Extração de minério de ferro				
13.2.1-8 Extração de minério de alumínio				
13.2.2-6 Extração de minério de estanho				
13.2.3-4 Extração de minério de manganês				
13.2.4-2 Extração de minério de metais preciosos				
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13.2.5-0 Extração de minerais radioativos				
13.2.9-3 Extração de outros minerais metálicos não-ferrosos				
14 Extração de minerais não-metálicos				
				
14.1.0-9 Extração de pedra, areia e argila				
14.2.1-4 Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e produtos químicos.				
14.2.2-2 Extração e refino de sal marinho e sal-gema				
14.2.9-0 Extração de outros minerais não-metálicos				
					
D INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO				
					
15 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas
15.1.1-3 Abate de reses e preparação de produtos de carne				
15.1.2-1 Abate de aves e outros pequenos animais e preparação de conservas de carne				
15.1.3-0 Preparação de carne, banha e produtos de salcicheria não associadas ao abate				
15.1.4-8 Preparação de e preservação do pescado e fabricação de conservas de peixes crustáceos e moluscos				
15.2.1-0
15.2.2-9
15.2.3-7
15.3.1-8
15.3.2-6
15.3.3-4

Processamento, preservação e produção de conservas de frutas				
Processamento, preservação e produção de conservas de legumes e outros vegetais				
Produção de sucos de frutas e de legumes				
Produção de óleos vegetais em bruto				
Refino de óleos vegetais				
Preparação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos de origem animal não comestíveis				

15.4.1-5
15.4.2-3
15.4.3-1
15.5.1-2
15.5.2-0
15.5.3-9
15.5.4-7

Preparação do leite				
Fabricação do produto do laticínio				
Fabricação de sorvetes				
Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz				
Moagem de trigo e fabricação de derivados				
Fabricação de farinha de mandioca e derivados				
Fabricação de fubá e farinha de milho				
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15.5.5-5
15.5.6-3
15.5.9-8
15.6.1-0
15.6.2-8
15.7.1-7
15.7.2-5
15.8.1-4
15.8.2-2
15.8.3-0
15.8.4-9
15.8.5-7
15.8.6-5
15.8.9-0
15.9.1-1

Fabricação de amidos e féculas de vegetais e fabricação de óleos de milho				
Fabricação de rações balanceadas para animais				
Beneficiamento, moagem e preparação de outros alimentos de origem vegetal				
Usinas de açúcar				
Refino e moagem de açúcar				
Torrefação e moagem de café				
Fabricação de café solúvel				
Fabricação de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria				
Fabricação de biscoitos e bolachas				
Produção de derivados do cacau e elaboração de chocolates, balas, gomas				
Fabricação de massas alimentícias				
Preparação de especiarias, molhos, temperos e condimentos				
Preparação de produtos dietéticos, alimentos para crianças e outros alimentos conservados				
Fabricação de outros produtos alimentícios				
Fabricação, retificação, homogeneização e mistura de águardente e outras bebidas destiladas				

15.9.2-0 Fabricação de vinho				
15.9.3-8 Fabricação de maltes, cervejas e chopes				
15.9.4-6 Engarrafamento e gaseificação de águas minerais				
15.9.5-4 Fabricação de refrigerantes e refrescos				
					
16 Fabricação de produtos do fumo				
				
16.0.0-4 Fabricação de produtos do fumo				
					
17 Fabricação de produtos têxteis				
17.1.1-6 Beneficiamento de algodão				
17.1.9-1 Beneficiamento de outras fibras têxteis naturais				
17.2.1-6 Fiação de algodão				
17.2.2-1 Fiação de outras fibras têxteis naturais				
17.2.3-0 Fiação de fibras artificiais e sintéticas				
17.2.4-8 Fabricação de linhas e fios para coser e bordar				
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17.3.1-0 Tecelagem de algodão				
17.3.2-9 Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais				
17.3.3-7 Tecelagem de fios e filamentos contínuos artificiais ou sintéticos				
17.4.1-8 Fabricação de artigos de tecido de uso doméstico incluindo tecelagem				
17.4.9-3 Fabricação de outros artefatos têxteis incluindo tecelagem				
17.5.0-7 Serviços de acabamento em fios, tecidos e artigos têxteis produzidos por terceiros				
17.6.1-2 Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos				
					
17.6.2-0 Fabricação de artefatos de tapeçaria				
17.6.3-9 Fabricação de artefatos de cordoaria				
17.6.4-7 Fabricação de tecidos especiais - inclusive artefatos				
17.6.9-8 Fabricação de outros artigos têxteis - exclusive vestuário				
17.7.1-0 Fabricação de tecidos de malha				
17.7.2-8 Fabricação de meias				
17.7.9-5 Fabricação de outros artigos do vestuário produzido em malharias (tricotagens)				
					
18 Confecção de artigos do vestuário e acessórios				
18.1.1-2 Confecção de pecas interiores do vestuário				
18.1.2-0 Confecção de outras pecas do vestuário				
18.1.3-9 Confecção de roupas profissionais				
18.2.1-0 Fabricação de acessórios do vestuário				
18.2.2-8 Fabricação de acessórios para segurança industrial e pessoal				
					
19 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados				
19.1.0-0 Curtimento e outras preparações de couro				
19.2.1-6 Fabricação de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem, de qualquer material				
19.2.9-1 Fabricação de outros artefatos de couro				
19.3.1-3 Fabricação de calçados de couro				
19.3.2-1 Fabricação de tênis de qualquer material				
19.3.3-0 Fabricação de calçados de plástico				
19.3.9-9 Fabricação de calçados de outros materiais				
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20 Fabricação de produtos de madeira								
20.1.0-9 Desdobramento de madeira				
20.2.1-4 Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada ou aglomerada				
20.2.2-2 Fabricação de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas de estruturas de madeira e artigos de carpintaria
20.2.3-0 Fabricação de artefatos de tanoaria e embalagens de madeira				
20.2.9-0 Fabricação de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material trancado - exclusive móveis			
					
21 Fabricação de celulose, papel e produtos do papel				
21.1.0-5 Fabricação de celulose e outras pastas para fabricação de papel				
21.2.1-0 Fabricação de papel				
21.2.2-9 Fabricação de papelão liso, cartolina e cartão				
21.3.1-8 Fabricação de embalagens de papel				
21.3.2-6 Fabricação de embalagens de papelão, inclusive a fabricação de papelão corrugado				
21.4.1-5 Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina e cartão para escritório				
21.4.2-3 Fabricação de fitas e formulários contínuos - impressos ou não				
21.4.9-0 Fabricação de outros artefatos de pastas, papel, papelão, cartolina e cartão				
		
22 Edição, impressão e reprodução de gravações 				
22.1.1-0 Edição, e edição e impressão de jornais				
22.1.2-8 Edição, e edição e impressão de revistas				
22.1.3-6 Edição, e edição e impressão de livros				
22.1.4-4 Edição de discos, fitas e outros materiais gravados				
22.1.9-5 Edição; edição e impressão de outros produtos gráficos				
22.2.1-7 Impressão de jornais, revistas e livros				
22.2.2-5 Serviço de impressão de material escolar e de material para usos industrial e comercial				
22.2.9-2 Execução de outros serviços gráficos				
22.3.1-4 Reprodução de discos e fitas				
22.3.2-2 Reprodução de fitas de vídeo				
22.3.3-0 Reprodução de filmes				
22.3.4-9 Reprodução de programas de informática em disquetes e fitas				
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23 Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool
23.1.0-8 Coquerias				
23.2.0-5 Refino de petróleo				
23.3.0-2 Elaboração de combustíveis nucleares				
23.4.0-0 Produção de álcool				
					
24 Fabricação de produtos químicos
24.1.1-2 Fabricação de cloro e alcalis				
24.1.2-0 Fabricação de intermediários para fertilizantes				
24.1.3-9 Fabricação de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potássicos				
24.1.4-7 Fabricação de gases industriais				
24.1.9-8 Fabricação de outros produtos inorgânicos				
24.2.1-0 Fabricação de produtos petroquímicos básicos				
24.2.2-8 Fabricação de intermediários para resinas e fibras				
24.2.9-5 Fabricação de outros produtos químicos orgânicos				
24.3.1-7 Fabricação de resinas termoplásticas				
24.3.2-5 Fabricação de resinas termofixas				
24.3.3-3 fabricação de elastômeros				
24.4.1-4 Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos artificiais				
24.4.2-2 Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos sintéticos				
24.5.1-1 Fabricação de produtos farmoquímicos				
24.5.2-0 Fabricação de medicamentos para uso humano				
24.5.3-8 Fabricação de medicamentos para uso veterinário				
24.5.4-6 Fabricação de materiais para usos médicos, hospitalares e odontológicos				
24.6.1-9 Fabricação de inseticidas				
24.6.2-7 Fabricação de fungicidas				
24.6.3-5 Fabricação de herbicidas				
24.6.9-4 Fabricação de outros defensivos agrícolas				
24.7.1-6 Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes sintéticos				
24.7.2-4 Fabricação de produtos de limpeza e polimento				
24.7.3-2 Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos				
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24.8.1-3 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas				
24.8.2-1 Fabricação de tintas de impressão				
24.8.3-0 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins				
24.9.1-0 Fabricação de adesivos e selantes				
24.9.2-9 Fabricação de explosivos				
24.9.3-7 Fabricação de catalisadores				
24.9.4-5 Fabricação de aditivos de uso industrial				
24.9.5-3 Fabricação de chapas, filmes, papeis e outros materiais e produtos químicos para fotografia				
24.9.6-1 Fabricação de discos e fitas virgens				
24.9.9-6 Fabricação de outros produtos químicos não especificados ou classificados				
					
25 Fabricação de artigos de borracha e plástico				
25.1.1-9 Fabricação de pneumáticos e de câmaras de ar				
25.1.2-7 Recondicionamento de pneumáticos				
25.1.9-4 Fabricação de artefatos diversos de borracha				
25.2.1-6 Fabricação de laminados planos e tubulares de plástico				
25.2.2-4 Fabricação de embalagem de plástico				
25.2.9-1 Fabricação de artefatos diversos de plástico				
					
26 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos
26.1.1-5 Fabricação de vidro plano e de segurança				
26.1.2-3 Fabricação de vasilhames de vidro				
26.1.9-0 Fabricação de artigos de vidro				
26.2.0-4 Fabricação de cimento				
26.3.0-1 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque				
26.4.1-7 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural na construção civil				
26.4.2-5 Fabricação de produtos cerâmicos refratários				
26.4.9-2 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para usos diversos				
26.9.1-3 Britamento, aparelhamento e outros trabalhos em pedras (não associado a extração)				
26.9.2-1 Fabricação de cal virgem, cal hidratada e gesso				
26.9.9-9 Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos				
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27 Metalurgia básica
27.1.1-1 Produção de laminados planos de aço				
27.1.2-0 produção de laminados não-planos de aço				
27.2.1-9 produção de gusa				
27.2.2-7 produção de ferro, aço e ferro-ligas em formas primarias e semi-acabados				
27.2.9-4 produção de relaminados, trefilados e retrefilados de aço, exclusive tubos				
27.3.1-6 fabricação de tubos de aço com costura				
27.3.9-1 fabricação de outros tubos de ferro e aço				
27.4.1-3 Metalurgia do alumínio e suas ligas				
27.4.2-1 Metalurgia dos metais preciosos				
27.4.9-9 Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas				
27.5.1-0 fabricação de pecas fundidas de ferro e aço				
27.5.2-9 fabricação de pecas fundidas de metais não ferrosos e sua ligas				
		
28 fabricação de produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos				
28.1.1-8 Fabricação de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de transmissão, andaimes e outros fins			
28.1.2-6 Fabricação de esquadrias de metal				
28.1.3-4 Fabricação de obras de caldeiraria pesada				
28.2.1-5 Fabricação de tanques, caldeiras e reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central				
28.2.2-3 Fabricação de caldeiras geradoras de vapor - exclusive para aquecimento central e para veículos				
28.3.1-2
28.3.2-0
28.3.3-9
28.3.4-7
28.3.9-8

Produção de forjados de aço				
Produção de forjados de metais não-ferrosos e suas ligas				
Fabricação de artefatos estampados de metal				
Metalurgia do pó				
Tempera, cimentação e tratamento térmico do aço, serviços de usinagem galvanotecnica e solda				

28.4.1-0 Fabricação de artigos de cutelaria				
28.4.2-8 Fabricação de artigos de serralheria - exclusive esquadrias				
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28.4.3-6 Fabricação de ferramentas manuais				
28.9.1-6 Fabricação de embalagens metálicas				
28.9.2-4 Fabricação de artefatos de trefilados				
28.9.3-2 Fabricação de artigos de funilaria e de artigos de metal para uso doméstico e pessoal				
28.9.9-1 Fabricação de outros produtos elaborados de metal				
					
29 Fabricação de máquinas e equipamentos				
					
29.1.1-4 Fabricação de motores estacionários de combustão interna, turbinas e outras máquinas motrizes não-elétricas - exclusive
para aviões e veículos rodoviários
29.1.2-2 Fabricação de bombas e carneiros hidráulicos				
29.1.3-0 Fabricação de válvulas, torneiras e registros				
29.1.4-9 Fabricação de compressores				
29.1.5-7 Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, inclusive rolamentos				
29.2.1-1 Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas				
29.2.2-0 Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins industriais				
29.2.3-8 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e pessoas				
29.2.4-6
29.2.5-4
29.2.9-7
29.3.1-9

Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação de uso industrial				
Fabricação de aparelhos de ar condicionado				
Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral				
Fabricação de máquinas e equipamentos para agricultura, avicultura e obtenção de produtos animais			

29.3.2-7 Fabricação de tratores agrícolas				
29.4.0-8 Fabricação de máquinas-ferramenta				
29.5.1-3 Fabricação de máquinas e equipamentos para indústria de prospecção e extração de petróleo				
29.5.2-1 Fabricação de outras máquinas e equipamentos para a extração de minérios e indústria da construção			
29.5.3-0 Fabricação de tratores de esteira e tratores de uso na construção e mineração				
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29.5.4-8
29.6.1-0
29.6.2-9
29.6.3-7
29.6.4-5

Fabricação de máquinas e equipamentos de terraplanagem e pavimentação				
Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica - exclusive máquinas-ferramenta				
Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria alimentar, de bebida e fumo				
Fabricação de máquinas e equipamentos para indústria têxtil				
Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário e de couro e calçados				

29.6.5-3 Fabricação de máquinas e equipamentos para indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos				
29.6.9-6 Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso específico				
29.7.1-8 Fabricação de armas de fogo e munições				
29.7.2-6 Fabricação de equipamento bélico pesado				
29.8.1-5 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico				
29.8.9-0 Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos				
					
30 Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática				
30.1.1-2 Fabricação de máquinas de escrever e calcular, copiadora e outros equipamentos não-eletrônicos para escritório		
		
30.1.2-0 Fabricação de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equipamentos eletrônicos destinados a automação
gerencial e comercial				
30.2.1-0 Fabricação de computadores				
30.2.2-8 Fabricação de equipamentos periféricos para máquinas eletrônicas para tratamento de informações				
31 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos				
					
31.1.1-9 Fabricação de geradores de corrente continua ou alternada				
31.1.2-7 Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes				
31.1.3-5 Fabricação de motores elétricos				
31.2.1-6 Fabricação de subestações, quadros de comando, reguladores de voltagem e outros aparelhos e equipamentos para
distribuição e controle de energia				
31.2.2-4 Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo				
31.3.0-5 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados				
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31.4.1-0
31.4.2-9
31.5.1-8
31.5.2-6
31.6.0-7
31.9.1-7
		
31.9.2-5
31.9.9-2

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos - exclusive para veículos				
Fabricação de baterias e acumuladores para veículos				
Fabricação de lâmpadas				
Fabricação de luminárias e equipamentos de iluminação - exclusive para veículos				
Fabricação de material elétrico para veículos - exclusive baterias				
Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita para uso elétrico, eletroimas e isoladores		
Fabricação de aparelhos e utensílios para sinalização e alarme				
Fabricação de outros aparelhos ou equipamentos elétricos				

32 Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações				
					
32.1.0-7 Fabricação de material eletrônico básico				
32.2.1-2 Fabricação de equipamentos transmissores de rádio e televisão e de equipamentos para estações telefônicas, para
radiotelefonia e radiotelegrafia, inclusive de microondas e repetidoras				
32.2.2-0 Fabricação de aparelhos telefônicos, sistemas de intercomunicação e semelhantes				
32.3.0-1 Fabricação de aparelhos receptores de rádio e televisão e de reprodução, gravação ou amplificação de som e vídeo		
					
33 Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e óticos,
equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios				
			
33.1.0-3 Fabricação de aparelhos e instrumentos para uso médicos-hospitalares, odontológicos e de laboratórios e aparelhos
ortopédicos				
33.2.0-0 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, exclusive equipamentos para controle de processos
industriais				
33.3.0-8 Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas eletrônicos dedicados a automação industrial e controle do
processo produtivo				
33.4.0-5 Fabricação de aparelhos, instrumentos e materiais óticos, fotográficos e cinematográficos				
33.5.0-2 Fabricação de cronômetros e relógios				
					
34 Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias				
34.1.0-0 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários				
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1. Fabricação de caminhões e ônibus				
• Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhão				
• Fabricação de carrocerias para ônibus
• Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos				
• Fabricação de pecas e acessórios para o sistema moto
• Fabricação de pecas e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão
• Fabricação de pecas e acessórios para o sistema de freios
• Fabricação de pecas e acessórios para o sistema de direção e suspensão
34.4.9-5 Fabricação de pecas e acessórios de metal para veículos automotores não classificados em outra classe			
34.5.0-9 Recondicionamento ou recuperação de motores para veículos automotores				
					
35 Fabricação de outros equipamentos de transporte				
		
35.1.1-4 Construção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes				
35.1.2-2 Construção e reparação de embarcações para esporte e lazer				
35.2.1-1 Construção e montagem de locomotivas, vagões e outros materiais rolantes				
35.2.2-0 Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários				
35.2.3-8 Reparação de veículos ferroviários				
35.3.1-9 Construção e montagem de aeronaves				
35.3.2-7 Reparação de aeronaves				
35.9.1-2 Fabricação de motocicletas				
35.9.2-0 Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados				
35.9.9-8 Fabricação de outros equipamentos de transporte				
36 Fabricação de móveis e industrias diversas				
36.1.1-0 Fabricação de móveis com predominância de madeira				
36.1.2-9 Fabricação de móveis com predominância de metal				
36.1.3-7 Fabricação de móveis de outros materiais				
36.1.4-5 Fabricação de colchões				
36.9.1-9 Lapidação de pedras preciosas e semi-preciosas, fabricação de artefatos de urivesaria e joalheria				
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36.9.2-7
36.9.3-5
36.9.4-3
36.9.5-1

Fabricação de instrumentos musicais				
Fabricação de artefatos para caca, pesca e esporte				
Fabricação de brinquedos e de jogos recreativos				
Fabricação de canetas, lápis, fitas impressoras para máquinas e outros artigos para escritório				

36.9.6-0 Fabricação de aviamentos para costura				
36.9.7-8 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras				
36.9.9-4 Fabricação de produtos diversos				
					
37 Reciclagem		
37.1.0-9 Reciclagem de sucatas metálicas				
37.2.0-6 Reciclagem de sucatas não-metálicas						
E PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, GÁS E ÁGUA
40 Eletricidade, gás e água quente				
40.1.0-0 Produção e distribuição de energia elétrica				
40.2.0-7 Produção e distribuição de gás através de tubulações				
40.3.0-4 Produção e distribuição de vapor e água quente				
					
41 Captação, tratamento e distribuição de água			
41.0.0-9 Captação, purificação e distribuição de água				
					
F CONSTRUÇÃO		
		
					
45 Construção 			
45.1.1-0 Demolição e preparação do terreno				
45.1.2-8 Perfurações e execução de fundações destinadas a construção civil				
45.1.3-6 Grandes movimentações de terra				
45.2.1-7 Edificações (residenciais, industriais, comerciais e de serviços)				
45.2.2-5 Obras viárias - inclusive manutenção				
45.2.3-3 Grandes estruturas e obras de arte				
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45.2.4-1 Obras de urbanização e paisagismo				
45.2.5-0 Montagens industriais				
45.2.9-2 Obras de outros tipos				
45.3.1-4 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica				
45.3.2-2 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica				
45.3.3-0 Construção de estações e redes de telefonia e comunicação				
45.3.4-9 Construção de obras de prevenção e recuperação do meio ambiente				
45.4.1-1 Instalações elétricas				
45.4.2-0 Instalações de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração				
45.4.3-8 Instalações hidráulicas, sanitárias, de gás, de sistema de prevenção contra incêndio, de pára-raios, de segurança e alarme
			
45.4.9-7 Outras obras de instalações				
45.5.1-9 Alvenaria e reboco				
45.5.2-7 Impermeabilização e serviços de pintura em geral				
45.5.9-4 Outros serviços auxiliares da construção				
45.6.0-8 Aluguel de equipamentos de construção e demolição com operários							
G COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E DOMÉSTICOS				
					
50 Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, comércio e varejo de combustíveis		
50.1.0-5 Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores				
50.2.0-2 Manutenção e reparação de veículos automotores				
50.3.0-0 Comércio a varejo e por atacado de pecas e acessórios para veículos automotores				
50.4.1-5 Comércio a varejo e por atacado de motocicletas partes, peças e acessórios				
50.4.2-3 Manutenção e reparação de motocicletas				
50.5.0-4 Comércio a varejo de combustíveis				
					
51 Comércio por atacado e intermediários do comércio				
51.1.1-0 Intermediários do comércio de matérias primas agrícolas, animais vivos, matérias primas têxteis e produtos semi-acabados
			
51.1.2-8 Intermediários do comércio de combustíveis, minerais, metais e produtos químicos industriais				
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51.1.3-6 Intermediários do comércio de madeira, material de construção e ferragens				
51.1.4-4 Intermediários do comércio de máquinas, equipamentos industriais, embarcações e aeronaves				
51.1.5-2 Intermediários do comércio de móveis e artigos de uso doméstico				
51.1.6-0 Intermediários do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de couro				
51.1.7-9 Intermediários do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo				
51.1.8-7 Intermediários do comércio especializado em produtos não especificados antes				
51.1.9-5 Intermediários do comércio de mercadorias em geral (não especializados)				
51.2.1-7 Comércio atacadista de produtos agrícolas “in natura”, produtos alimentícios para animais				
51.2.2-5 Comércio atacadista de animais vivos				
51.3.1-4 Comércio atacadista de leite e produtos do leite				
51.3.2-2 Comércio atacadista de cereais beneficiados, farinhas, amidos, féculas				
51.3.3-0 Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros				
51.3.4-9 Comércio atacadista de carnes e produtos de carne				
51.3.5-7 Comércio atacadista de pescados				
51.3.6-5 Comércio atacadista de bebidas				
51.3.7-3 Comércio atacadista de produtos do fumo				
51.3.9-0 comércio atacadista de outros produtos alimentícios, não especificados antes				
					
51.4.1-1 Comércio atacadista de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecido e de armarinho				
51.4.2-0 Comércio atacadista de artigos do vestuário e complementos				
51.4.3-8 Comércio atacadista de calçados				
51.4.4-6 Comércio atacadista de eletrodomésticos e outros equipamentos de uso pessoal e doméstico				
51.4.5-4 Comércio atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e odontológicos				
51.4.6-2 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria				
51.4.7-0 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, papel, papelão e seus artefatos; livros, jornais, e outras
publicações				
51.4.9-7 Comércio atacadista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, não especificados anteriormente				
51.5.1-9 Comércio atacadista de combustíveis				
51.5.2-7 Comércio atacadista de produtos extrativos de origem mineral				
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51.5.3-5
51.5.4-3
51.5.5-1
51.5.9-4

Comércio atacadista de madeira, material de construção, ferragens e ferramentas				
Comércio atacadista de produtos químicos				
Comércio atacadista de resíduos e sucatas				
Comércio atacadista de outros produtos intermediários não agropecuário, não especificados anteriormente			

51.6.1-6 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário				
51.6.2-4 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para comércio				
51.6.3-2 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para escritório				
51.6.9-1 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso industrial, técnico e profissional, e outros usos, não
especificados antes				
51.9.1-8 Comércio atacadista de mercadorias em geral (não especializado)				
51.9.2-6 Comércio atacadista especializado em mercadorias não especificadas antes				
					
52 Comércio varejista e reparação de objetos pessoais e domésticos				
52.1.1-6 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, com área de venda superior a
5.000 m quadrados - hipermercado				
52.1.2-4 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, com área de venda entre 300 e
5.000 m quadrados - supermercados				
52.1.3-2 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, com área de venda inferior a
300 m2 - exclusive lojas de conveniência				
52.1.4-0 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios industrializados - lojas de
conveniência				
52.1.5-9 Comércio varejista não especializado, sem predominância de produtos alimentícios				
52.2.1-3 Comércio varejista de produtos de padaria, de laticínios, frios e conservas				
52.2.2-1 Comércio varejista de doces, balas, bombons, confeitos e semelhantes				
52.2.3-0 Comércio varejista de carnes - açougues				
52.2.4-8 Comércio varejista de bebidas				
52.2.9-9 Comércio varejista de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente e de produtos do fumo			
52.3.1-0 Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho de armarinho				
52.3.2-9 Comércio varejista de artigos do vestuário e complementos				
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52.3.3-7 Comércio varejista de calçados, artigos de couro e viagem				
52.4.1-8 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopédicos, de perfumaria e cosméticos			
52.4.2-6 Comércio varejista de máquinas e aparelhos de usos domésticos e pessoal, discos e instrumentos musicais			
52.4.3-4 Comércio varejista de móveis, artigos de iluminação e outros artigos para residência				
52.4.4-2 Comércio varejista de material de construção, ferragens, ferramentas manuais e produtos metalúrgicos; vidros, espelhos e
vitrais, tintas e madeiras				
52.4.5-0 Comércio varejista de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação				
52.4.6-9 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria				
52.4.7-7 Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (G.L.P.)				
52.4.9-3 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente				
52.5.0-7 Comércio varejista de artigos usados, em lojas				
52.6.1-2 Comércio varejista de artigos em geral, por catalogo ou pedido pelo correio				
52.6.9-8 Comércio varejista realizado em vias públicas, postos móveis, através de máquinas automáticas e a domicilio			
52.7.1-0 Reparação e manutenção de máquinas e de aparelhos domésticos				
52.7.2-8 Reparação de calçados				
52.7.9-5 Reparação de outros objetos pessoais e domésticos				
H ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO				
55 Alojamento e alimentação				
					
55.1.1-5 Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante				
55.1.2-3 Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante				
55.1.9-0 Outros tipos de alojamento				
55.2.1-2 Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com serviço completo				
55.2.2-0 Lanchonetes e similares				
55.2.3-9 Cantinas (serviços de alimentação privativos)				
55.2.4-7 Fornecimento de comida preparada				
55.2.9-8 Outros serviços de alimentação					
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I TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E COMUNICAÇÕES 			
					
60 Transporte terrestre		
					
60.1.0-0 Transporte ferroviário interurbano				
60.2.1-6 Transporte ferroviário de passageiros, urbano				
60.2.2-4 Transporte metroviário				
60.2.3-2 Transporte rodoviário de passageiros, regular, urbano				
60.2.4-0 Transporte rodoviário de passageiros, regular, não urbano				
60.2.5-9 Transporte rodoviário de passageiros, não regular				
60.2.6-7 Transporte rodoviário de cargas, em geral				
60.2.7-5 Transporte rodoviário de produtos perigosos				
60.2.8-3 Transporte rodoviário de mudanças				
60.2.9-1 Transporte regular em bondes, funiculares, teleféricos ou trens próprios para exploração de pontos turísticos			
60.3.0-5 Transporte dutoviário				
61 Transporte aquaviário				
					
61.1.1-5 Transporte marítimo de cabotagem				
61.1.2-3 Transporte marítimo de longo curso				
61.2.1-2 Transporte por navegação interior de passageiros				
61.2.2-0 Transporte por navegação interior de carga				
61.2.3-9 Transporte aquaviário urbano				
					
62 Transporte aéreo		
62.1.0-3 Transporte aéreo, regular				
62.2.0-0 Transporte aéreo, não regular				
62.3.0-8 Transporte espacial				
					
63 Atividades anexas e auxiliares do transporte e agências de viagem			
63.1.1-8 Carga e descarga				
63.1.2-6 Armazenamento e depósitos de cargas				
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63.2.1-5 Atividades auxiliares aos transportes terrestres				
63.2.2-3 Atividades auxiliares aos transportes aquaviários				
63.2.3-1 Atividades auxiliares aos transportes aéreos				
63.3.0-4 Atividades de agencias de viagens e organizadoras de viagem				
63.4.0-1 Atividades relacionadas a organização do transporte de cargas				
					
64 Correio e telecomunicações							
64.1.1-4 Atividades de correio nacional				
64.1.2-2 Outras atividades de correio				
64.2.0-3 Telecomunicações				
					
J INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA				
					
65 Intermediação financeira, exclusive seguros e previdência privada				
65.1.0-2 Banco central				
65.2.1-8 Bancos comerciais				
65.2.2-6 Bancos múltiplos (com carteira comercial)				
65.2.3-4 Caixas econômicas				
65.2.4-2 Cooperativas de crédito				
65.3.1-5 Bancos múltiplos (sem carteira comercial)				
65.3.2-3 Bancos de investimentos				
65.3.3-1 Bancos de desenvolvimento				
65.3.4-0 Crédito imobiliário				
65.3.5-8 Sociedades de crédito, financiamento e investimento				
65.4.0-4 Arrendamento mercantil				
65.5.1-0 Agencias de desenvolvimento				
65.5.9-5 Outras atividades de concessão de crédito				
65.9.1-9 Fundos mútuos de investimento				
65.9.2-7 Sociedades de capitalização				
65.9.9-4 Outras atividades de intermediação financeira, não especificadas anteriormente				
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66 Seguros e previdência privada
			
66.1.1-7 Seguros de vida				
66.1.2-5 Seguros não-vida				
66.1.3-3 Resseguros				
66.2.1-4 Previdência privada fechada				
66.2.2-2 Previdência privada aberta				
66.3.0-3 Planos de saúde				
					
67 Atividades auxiliares da intermediação financeira				
67.1.1-3 Administração de mercados bursateis				
67.1.2-1 Atividades de intermediários em transações de títulos e valores mobiliários				
67.1.9-9 Outras atividades auxiliares da intermediação financeira, não especificadas antes				
67.2.0-2 Atividades auxiliares dos seguros e da previdência privada				
						
K ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS, ALUGUEIS E SERV. PREST. A EMPRESAS				
70 Atividades imobiliárias
70.1.0-6 Incorporação de imóveis por conta própria				
70.2.0-3 Aluguel de imóveis				
70.3.1-9 Incorporação de imóveis por conta de terceiros				
70.3.2-7 Administração de imóveis por conta de terceiros				
70.4.0-8 Condomínios prediais				
					
71 Aluguel de veículos, máquinas e equipamentos sem condutores ou operadores e de objetos pessoais e domésticos
71.1.0-2 Aluguel de automóveis				
71.2.1-8 Aluguel de outros meios de transporte terrestre				
71.2.2-6 Aluguel de embarcações				
71.2.3-4 Aluguel de aeronaves				
71.3.1-5 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas				
71.3.2-3 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção e engenharia civil				
71.3.3-1 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios				
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71.3.9-0 Aluguel de máquinas e equipamentos de outros tipos, não especificados antes				
71.4.0-4 Aluguel de objetos pessoais e domésticos				
					
72 Atividades de informática e conexas
72.1.0-9 Consultoria em sistemas de informática				
72.2.0-6 Desenvolvimento de programas de informática				
72.3.0-3 Processamento de dados				
72.4.0-0 Atividades relacionadas com banco de dados				
72.5.0-8 Manutenção e reparação de máquinas de escritório, contabilidade e de informática				
72.9.0-7 Outras atividades de informática, não especificadas anteriormente				
73 Pesquisa e desenvolvimento				
73.1.0-5 Pesquisa e desenvolvimento das ciências físicas e naturais				
73.2.0-2 Pesquisa e desenvolvimento das ciências sociais e humanas				
					
74 Serviços prestados principalmente as empresas
74.1.1-0 Atividades jurídicas				
74.1.2-8 Atividades de contabilidade e auditoria				
74.1.3-6 Pesquisas de mercado e de opinião publica				
74.1.4-4 Gestão de participações societárias (holdings)				
74.1.5-2 Sedes de empresas e unidades administrativas locais				
74.1.6-0 Atividades de assessoria em gestão empresarial				
74.2.0-9 Serviços de arquitetura e engenharia e de assessoramento técnico especializado				
74.3.0-6 Ensaios de materiais e de produtos; analise de qualidade				
74.4.0-3 Publicidade				
74.5.0-0 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra para serviços temporários				
74.6.0-8 Atividades de investigação, vigilância e segurança				
74.7.0-5 Atividades de limpeza em prédios e domicílios				
74.9.1-8 Atividades fotográficas				
74.9.2-6 Atividades de envasamento e empacotamento, por conta de terceiros				
74.9.9-3 Outras atividades de serviços prestados principalmente a empresas, não especificadas anteriormente			
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L ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL
			
					
75 Administração pública, defesa e seguridade social				
75.1.1-6 Administração publica em geral				
75.1.2-4 Regulação das atividades sociais e culturais				
75.1.3-2 Regulação das atividades econômicas				
75.1.4-0 Atividades de apoio a administração publica				
75.2.1-3 Relações exteriores				
75.2.2-1 Defesa				
75.2.3-0 Justiça				
75.2.4-8 Segurança e ordem publica				
75.2.5-6 Defesa civil				
75.3.0-2 Seguridade social				
M EDUCAÇÃO 			
					
80 Educação		
80.1.1-0 Educação pré-escolar				
80.1.2-8 Educação Fundamental				
80.2.1-7 Educação media de formação geral				
80.2.2-5 Educação media de formação técnica e profissional				
80.3.0-6 Educação superior				
80.9.1-8 Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem				
80.9.2-6 Educação supletiva				
80.9.3-4 Educação continuada ou permanente e aprendizagem profissional				
80.9.4-2 Ensino a distancia				
80.9.5-0 Educação especial				
N SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS				
85 Saúde e serviços sociais
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85.1.1-1
85.1.2-0
85.1.3-8
85.1.4-6
85.1.5-4
85.1.6-2
85.2.0-0
85.3.1-6
85.3.2-4

Atividades de atendimento hospitalar				
Atividades de atendimento a urgências e emergências				
Atividades de atenção ambulatorial				
Atividades de serviços de complementação diagnóstica ou terapêutica				
Atividades de outros profissionais da área de saúde				
Outras atividades relacionadas com a atenção a saúde				
Serviços veterinários				
Serviços sociais com alojamento				
Serviços sociais sem alojamento					

O OUTROS SERVIÇOS COLETIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS		
90 Limpeza urbana e esgoto; e atividades conexas				
90.0.0-0 Limpeza urbana e esgoto; e atividades conexas				
					
91 Atividades associativas				
91.1.1-1 Atividades de organizações empresariais e patronais				
91.1.2-0 Atividades de organizações profissionais				
91.2.0-0 Atividades de organizações sindicais				
91.9.1-0 Atividades de organizações religiosas				
91.9.2-8 Atividades de organizações políticas				
91.9.9-5 Outras atividades associativas, não especificadas anteriormente				
					
92 Atividades recreativas, culturais e desportivas
92.1.1-8 Produção de filmes cinematográficos e fitas de vídeo				
92.1.2-6 Distribuição de filmes e de vídeos				
92.1.3-4 Projeção de filmes e de vídeos				
92.2.1-5 Atividades de radio				
92.2.2-3 Atividades de televisão				
92.3.1-2 Atividades de teatro, musica e outras atividades artísticas e literárias				
92.3.2-0 Gestão de salas de espetáculos				
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92.3.9-8 Outras atividades artísticas e de entretenimento, não especificadas antes				
92.4.0-1 Atividades de agencias de noticias				
92.5.1-7 Atividades de bibliotecas e arquivos				
92.5.2-5 Atividades de museus e conservação do patrimônio histórico				
92.5.3-3 Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais e reservas ecológicas				
92.6.1-4 Atividades desportivas				
92.6.2-2 Outras atividades relacionadas ao lazer				
					
93 Serviços pessoais				
93.0.1-7 Lavanderias e tinturarias				
93.0.2-5 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza				
93.0.3-3 Atividades funerárias e conexas				
93.0.4-1 Atividades de manutenção do físico corporal				
93.0.9-2 Outras atividades de serviços pessoais não especificados anteriormente				
					
P SERVIÇOS DOMÉSTICOS			
					
95 Serviços domésticos
		
95.0.0-1 Serviços domésticos				
					
Q ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS
					
99 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais				
99.0.0-7 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais				
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APÊNDICE III
LISTA DE CÓDIGOS DOS TIPOS DE OCUPAÇÃO DOS TRABAHADORES NAS EMPRESAS

•
•
•
•

PROPRIETÁRIOS
ADMINISTRADORES, GERENTES, DIRETORES.
PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (que não administradores e gerentes).
FUNÇÕES DE ESCRITÓRIO.

Corretores, contadores, secretários, digitadores, auxiliares de escritório, “caixas”, recepcionistas, operadores de máquinas de
processamento de dados e máquinas copiadoras, expedidores e conferentes de materiais, Office-boys, escrivão judicial, chefes de
depósito e almoxerifado, chefias de área de produção (manutenção, serviços gerais, oficina), telefonistas, controladores de estoque,
encarregados de seção (empacotamento, manutenção, abastecimento), compradores para firmas, supridores de supermercados,
representantes e inspetores de vendas, notistas de depósito, crediaristas, supervisores de segurança.
• TRABALHADORES MANUAIS ESPECIALIZADOS (técnicos):
Mestres de indústrias de transformação e construção civil, desenhistas, protéticos, laboratoristas, eletrecistas com nível técnico, rádiooperadores, mestres de dragagens, cabistas de empresas de telecominicações, instaladores e reparadores de redes telefônicas, controle
de qualidade de frigoríficos, técnicos em aparelhos elétricos e eletrônicos, técnicos petroquímicos, telegrafistas, técnico de enfermagem,
técnico em segurança do trabalho, técnico em química, técnico em higiene dental.
• TRABALHADORES MANUAIS SEMI-ESPECIALIZADOS:
Mecânicos, eletrecistas, montadores, soldadores, motoristas, pedreiros, pintores, encanadores, padeiros, confeiteiros, balconistas,
costureiras, operadores de áudio, fotógrafos (sem curso técnico), vidraceiros, azulejistas, ferreiros, soldadores, borracheiros, estofadores,
sapateiros, tipógrafos, auxiliares de vendas, letristas, serralheiros,costureiras, marceneiros, carpinteiros, instaladores de aparelhos
sanitários, capatazes de indústrias de alimentos, pintores de couro (em cortumes), e de carros, auxiliares de laboratório e de RX,
balanceamento e geometria de automóveis, auxiliar de cabista, supervisores de transporte, supervisores de indústria de alimentos,
encarregados de produção, encanadores, fiscais, balanceiros, garagistas, trabalhadores em oficinas de parelhos elétrico, eletrônicos
sem curso técnico, chapistas de carro,encarregados de armazéns, controle de qualidade em indústrias de transformação, guarda de
valores, capatazes de indústrias.
Funileiro, Operadores (de balança, de caldeira, de carregadeira, de empilhadeira, de estração, das máquinas, de secagem, de fábrica).
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• TRABALHADORES MANUAIS NÃO QUALIFICADOS:
Lixeiros, serventes, estivadores, pescadores, vendedores, trabalho de posto de gasolina, vigias, serviços gerais, auxiliares de depósito,
empacotadores, cozinheiros, cobradores, frentistas, secadoristas de engenhos, auxiliares de costureiras, operários da indústria de
alimentos, servente de pedreiro, acompanhante de motoristas, graneleiros, auxiliares de operadores de máquina, etiqueteiros. Ajudante
de extração, auxiliar de caldeireiro, auxiliar de mecânica e manutenção, empregado de manutenção industrial, encarregado de oficina
e NOTA: “Encarregado” para muitas empresas significa carço/função de comando de um grupo de trabalhadores.
9- IGNORADO - Não respondeu a questão
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APÊNDICE IV
LISTA DE CÓDIGOS PARA MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSÃO, COLESTEROL E DIABETES

MEDICAMENTOS ANTI-HIPERTENSIVOS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

AMILORIDA
AMLODIPINA
ATENOLOL
BENAZEPRIL
BUMETANIDA
CAPTOPRIL
CILAZAPRIL
CLONIDINA
CLORTALIDONA
DIAZÓXIDO
DILTIAZEN
DOXAZOSINA
ENALAPRIL
ESPIRONOLACTONA
FELODIPINA
FOSINOPRIL
FUROSEMIDA
GUANABENZO
HIDRALAZINA
HIDROCLOROTIAZIDA
INDAPAMIDA
IRBESARTANA
ISRADIPINA

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

LACIDIPINA
LISINOPRIL
LOSARTAN
METILDOPA
METOPROLOL
MINOXIDIL
MOXONIDINA
NADOLOL
NIFEDIPINA
NISOLDIPINO
NITRENDIPINA
NITROPRUSSETO
PINDOLOL
PIRETANIDA
PRAZOSINA
PROPRANOLOL
RAMIPRIL
RESERPINA
TERAZOSINA
TRIANTERENO
URAPIDIL
VALSARTAN
VERAPAMIL
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MEDICAMENTOS PARA REDUZIR OS NÍVEIS DE COLESTEROL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

ACIPIMOX
BEZAFIBRATO
CIPROFIBRATO
CLOFIBRATO
ETOFIBRATO
FENOFIBRATO
FLUVASTATINA
GENFIBROZILA
LOVASTATINA
PRAVASTATINA
PROBUCOL
SINVASTATINA

MEDICAMENTOS ANTI-DIABÉTICOS
01 ACARBOSE
02 BUFLOMEDIL
03 CARBAMAZEPINA
04 CLORPROPAMIDA
05 DESMOPRESSINA
06 FENFORMINA
07 GLIBENCLAMIDA (GLIBURIDA)
08 GLIBURIDA (GLIBENCLAMIDA)
09 GLICLAZIDA
10 GLIMEPIRIDA
11
GLIPIZIDA
12 INSULINAS
13 METFORMINA
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APÊNDICE V
LISTA DE CÓDIGOS DOS SUPERVISORES E PESQUISADORES NOS ESTADOS DE ALAGOAS, DO MATO GROSSO DO SUL, DO
RIO DE JANEIRO, DO RIO GRANDE DO SUL E TOCANTINS

A seguir apresentamos a listagem com nomes e códigos de todos os pesquisadores dos estados.
Quadro I - Listagem com nome e código dos coordenadores, supervisores e pesquisadores de Alagoas
Coordenador, Supervisores e Pesquisadores de Alagoas
Código

ANA PAULA DOS SANTOS

102

ANA PAULA GOMES DE MELO
ALINE ALVES DE A. SANTANA
ÂNGELO TORRES DE OLIVEIRA
CARLA MONIQUE LINS DE O. DA SILVA
JOSÉ ROBERTO DASILVA
JOAQUIM LEITE
LILIAN ROSE BARBOSA DE OLIVEIRA
RICARDO MELLO DE ALBUQUERQUE
ROGÉRIO NONO
SUZANA CRISTINA SILVA CÉSAR
TEREZINHA DE FÁTIMA G. AMORIM
VALQUIRIA BRANDÃO COSTA

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Função
Pesquisador
Pesquisador
Pesquisador
Pesquisador
Pesquisador
Pesquisador
Supervisor
Pesquisador
Supervisor
Coordenador Geral
Pesquisador
Pesquisador
Pesquisador

Nome

101

Quadro II - Listagem com nome e código dos coordenadores, supervisores e pesquisadores do Mato Grosso do Sul
Coordenador, Supervisores e Pesquisadores do Mato Grosso do Sul
Código

Função

Nome
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Quadro III - Listagem com nome e código dos coordenadores, supervisores e pesquisadores do Rio de Janeiro
Coordenador, supervisores e pesquisadores de Rio de Janeiro
Código
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

Nome

ANA JÚLIA DE MESQUITA CECILIANO RIBEIRO
ANA MARIA MARTINS LOPES
ANDREA LOPES DE ARAÚJO SANTANA
CAMILA SILVA RIBEIRO
CLARICE CANTARELLI DE FRANCESCHI DOS SANTOS
CLELIO TEIXEIRA DA MOTA
COSMIRA MARIA DE JESUS
DAISY COUTINHO DE ALCÂNTARA COSTA
EDVÂNIA SOARES DA SILVA
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
GLACEMARY REIS DOS ANJOS
IRANI BRANDE DOS SANTOS
JOAQUIM GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA
JOSEFA FERREIRA DE LEMOS
JULIANA DE MELO BARBOSA
KEILA SANTIAGO DE SANTANA
RACHEL JURKIEWICZ MELO
RENATA EVANGELISTA FRIEDL
RITA BATISTA SANTOS
SIMONE CAMARGO DE SOUZA
ZÉLIA MARIA DE CARVALHO MORAES
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Função
Supervisora
Pesquisadora
Supervisora
Supervisora
Pesquisadora
Pesquisadora
Pesquisadora
Pesquisadora
Supervisora técnica geral
Supervisora
Pesquisadora
Pesquisadora
Suporte técnico
Pesquisadora
Pesquisadora
Pesquisadora
Supervisora
Supervisora
Supervisora
Suporte administrativo
Coordenadora geral
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Quadro IV - Listagem com nome e código dos coordenadores, supervisores e pesquisadores do Rio Grande do Sul
Coordenador, supervisores e pesquisadores de Rio de Janeiro
Código
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428

Função
Enfo
Enfo
Enfo
Téc. Enf.
Téc. Enf.
Téc. Enf.
Téc. Enf.
Enfo
Enfo
Téc. Enf.
Téc. Enf.

Nome

ADRIANE FRIEDRICH
ANGELITA PAGANIN
CARLA DOS SANTOS
CARLA POLTRONIERI
CÉLIA FINK
CELIA THEVES MARQUETTO
CLAIRTON JANOWITZ
CLARISSA NOVAKOSKI
CLEIDE GRIEGER
CLEMENTINA TEREZINHA ANZOLIN
DÉBORA TALASKA
EDSON BAPTISTA NUNES
ELAINE PFUTZE
ELISEU RISSINI
FABIANE DE LIMA
FERNANDA BUENO
FRANCISCA PIVOTO
GESSIEL SPADARI
JANAÍNA DA SILVA
JUSSARA A DE OLIVEIRA
KALARRAN SATURNINO
LISANDRA BADALOTTI
LISANDRA GROFF
LUCIA DAROIT
LUZIA DE CASTRO
MARIA DE FREITAS
MARIA ELOI AGUIRRE
MARIA JANETE JOHN FONSECA

Téc. Enf.
Téc. Enf.
Téc. Enf.
Téc. Enf.
Téc. Enf.
Téc. Enf.
Téc. Enf.
Téc. Enf.
Téc. Enf.
Téc. Enf.
Enfo
Téc. Enf.
Téc. Enf.
Téc. Enf.
Téc. Enf.
Téc. Enf.
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Cidade
POA
Caxias do Sul
Erechim
Erechim
POA
Lajeado
POA
POA
Canoas
Erechim
N.H.
Coordenador
Caxias do Sul
POA
Alvorada
Alvorada
Caxias do Sul
Erechim
N.H.
POA
Alvorada
Caxias do Sul
POA
Bento Gonçalves
Caxias do Sul
Caxias do Sul
POA
Ijuí
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429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442

MIRIAM TRAVI
NEIDE CARMEN MORGAN
ROSA MARQUES
ROSANA CASAROTO
ROSANA PINHEIRO
ROSMERI FONTANA
SALETE CAMERINI
SIMONE BORTOLINI
SOLANGE ENGEL
SUSI TERESINHA DA CUNHA
TAÍS MACHADO VOIGT
TÂNIA VIERO
VALI BEYENKE
VANIA RODOLPHI

Téc. Enf.
Téc. Enf.
Téc. Enf.
Enfo
Téc. Enf.
Enfo
Téc. Enf.
Téc. Enf.
Téc. Enf.
Téc. Enf.
Téc. Enf.
Téc. Enf.

Coordenador
POA
Viamão
Caxias do Sul
Carlos Barbosa
Erechim
Coordenador
Caxias do Sul
Montenegro
Canoas
N.H.
Caxias do Sul
Caxias do Sul
Caxias do Sul

Quadro V - Listagem com nome e código dos coordenadores, supervisores e pesquisadores do Tocantins
Coordenador, supervisores e pesquisadores do Tocantins
Código
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512

Função
Coordenadora
Pesquisador
Pesquisador
Pesquisador
Supervisor de Palmas
coordenador
Pesquisador
Pesquisadora
Supervisor de Gurupi
Pesquisador
Pesquisador
Supervisor de Araguaína

Nome

ADRIANA DE ALMEIDA SILVA
DJAMES SOUSA SILVA
ELIZABETE TEIXEIRA BRAVO
EVANILDE BATISTA SOBRAL
FELIPE JOSÉ MUNIZ NETO
GEUFRAN OSÓRIO NUNES
GLAUSIEIDE ALVES DE SOUSA
IVONE ALVES CABRAL
LEANDRO NUNES MELLO
MARIA DILCE VÂNIA RODRIGUES DE ALMEIDA
MARILDA SARDINHA DA SILVA
MILTON SEPTIMIO ALVES NETO
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SESI/DN
Unidade de Saúde e Segurança do Trabalho – UNISAÚDE
Fernando Coelho Neto
Gerente-executivo
Equipe Gestora
Ione Maria Fonseca de Melo
Maria Irani Bortolassi Macedo
Newton Franklin de Araújo Melo
Jucélia Ferreira Rocha
Vitor Gomes Pinto
Silvia Regina Trindade Yano
Unidade de Tendências e Prospecção
Fabrízio Machado Pereira
Gerente-Executivo
Milton Mattos de Souza
Apoio Técnico
Equipe técnica dos Departamentos Regionais
Adriana Almeida Silva – SESI/TO
Denise Garcia de Oliveira – SESI/MS
Edson B. Nunes – SESI/RS
Rogério Gomes de Bastos Nonô – SESI/AL
Zélia Maria Carvalho de Moraes – SESI/RJ
Superintendência de Serviços Compartilhados – SSC
Área Compartilhada de Informação e Documentação – ACIND
Gabriela Leitão
Normalização - Supervisão
Parceria técnica
Adriana Fortes – SBC/DHA
Carlos Alberto Machado – SBC/DHA
Flávio Danni Fuchs – SBC/DHA
Hilton Chaves Jr. – SBC/DHA
José Márcio Ribeiro – SBC/DHA
Marco Mota – SBC/DHA
José A. Escamilla – OPAS
Luis Gerardo Castellanos – OPAS
Miguel Malo – OPAS
Romero Bezerra Barbosa – MS
Rosa Maria Sampaio Vila-Nova de Carvalho – MS
Consultoria
Geniberto Paiva Campos
Liliane Reis Teixeira
Luciana Bertodi Nucci
Sandra Rejane Soares Ferreira
Sandra Costa Fuchs
Normalização-Apoio Técnico
Renata Lima
Projeto Gráfico, Diagramação e Revisão
Informação Comunicação Empresarial

