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Introdução: A relação homem-trabalho vem passando por mudanças constantes. O contexto de centralização da 
tarefa como prioridade no ambiente industrial, ainda adotado em algumas industrias, tem sido substituído pelo modelo 
de “humano-centrismo”, onde passa-se a se preocupar mais com a saúde do trabalhador que é ameaçada não somente 
por riscos ocupacionais, mas por doenças crônico-degenerativas como as doenças cardiovasculares, que representam 
fator importante para o absenteísmo. Dois importantes fatores de risco para o surgimentos destas doenças são: obesi-
dade ou sobrepeso e dislipidemia. No intuito de identificar estes dois fatores, a medida de circunferência abdominal e o 
cálculo do IMC (índice de massa corporal) surgem como principais aliados. Objetivo: Identificar a relação da circun-
ferência abdominal e IMC com doenças cardiovasculares em trabalhadores industriais. Métodos: Trata-se de uma 
pesquisa de campo quantitativa, transversal. Participaram da pesquisa 204 trabalhadores do setor de produção de uma 
cooperativa de laticínios. Como instrumento de pesquisa, foram utilizados o cálculo de IMC (índice de massa corporal) 
e medida de circunferência abdominal. Aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa número: 454.709. Resultados: Dentre 
os participantes, a média de idade foi de 36,03 (12,49) anos, sendo 54% casados. Apresentaram em média, IMC de 
24,92 (3,95) Kg/m² e 88,63 cm para circunferência abdominal. Estudos indicam que o excesso de peso ou obesidade 
proporcionam maior adoecimento e incapacidade dos trabalhadores, tendo relação direta com a maioria dos fatores de 
risco para o desenvolvimento de DCV (doença cardiovascular), principalmente níveis elevados de LDL (colesterol ruim) 
>160 mg/dl e diminuídos de HDL (colesterol bom) < 40 mg/dl. De forma análoga, trabalhadores com obesidade abdomi-
nal estão igualmente expostos aos fatores de risco. De modo geral, indivíduos com IMC >25 kg/m² e circunferência 
abdominal > 92 cm para o sexo masculino e > 88 para o sexo feminino apresentam maior risco de serem acometidos 
pelas DCVs. Desta forma, podemos observar índices aceitáveis na população pesquisada. Conclusão: Com este 
estudo, foi possível identificar, por meio da medida de circunferência abdominal e cálculo de IMC, níveis aceitáveis des-
tas medidas, indicando bons índices para saúde cardíaca. É importante ressaltar a importância de constante verificação 
destes índices para que a saúde dos trabalhadores seja mantida, prevenindo afastamentos por DVCs e absenteísmo. 
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