
 

 

 

TÍTULO: OBESIDADE E NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA NA INDUSTRIA CALÇADISTATÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MARIA RITA DIAS BARBOZA, ANGÉLICA SPILLER VIANA, EDGAR FLORENTINO
PERES, GUILHERME RAMOS
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): AMÉRICO RICARDI V LOURENÇOORIENTADOR(ES): 



RESUMO: Devido ao estudo sobre atividade física no ambiente laboral como 

instrumento para a prevenção das doenças ocupacionais, sedentarismo e 

obesidade, o objetivo deste trabalho foi verificar o índice de massa corporal (IMC) e 

o índice de atividade física dos trabalhadores do setor calçadista da região de 

Franca e analisar a possível associação entre ambos. 

INTRODUÇÃO: A forte ligação entre sedentarismo e obesidade às Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), e a associação desse quadro à invalidez e a 

morte precoce tem despertado o interesse da comunidade científica em estudar a 

atividade física como um instrumento de intervenção sobre a saúde pública. Desta 

forma, ao analisar que o trabalho é primordial à vida dos cidadãos  produtivos, e que 

estes passam grande parte do seu dia no ambiente de trabalho, o estudo da saúde 

dos trabalhadores interessa tanto à saúde pública quanto ao setor trabalhista.  

OBJETIVOS: Verificar o índice de massa corporal e o índice de atividade física dos 

trabalhadores do setor calçadista da região de Franca. 

 MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo transversal que possui uma amostra 

estratificada e representativa da indústria calçadista de Franca e região, com 

margem de erro de 5%. Foram avaliados 357 funcionários da indústria calçadista 

que trabalham no setor de produção. Os funcionários respondem ao Questionário 

Internacional de Atividade Física (IPAQ) e foram submetidos à coleta de peso e 

altura para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Os questionários foram 

aplicados aos funcionários das empresas no período de dezembro de 2012 a 

fevereiro de 2013. Os dados coletados foram tabelados no programa Excel, para 

obtenção de porcentagem das respostas dos funcionários. Os funcionários foram 

agrupados de acordo com a classificação do nível de atividade física (IPAQ) e do 

índice de massa corporal (IMC). O teste Qui-Quadrado foi aplicado para verificar a 

associação entre as variáveis. Foi considerado estatisticamente significativo quando 

p<0,05.  

DESENVOLVIMENTO: Apesar do setor calçadista no Brasil, em especial na região 

de Franca-SP apresentar um estilo de trabalho manual de fabricação dos calçados, 

contando com pouco auxílio tecnológico no processo de produção, o atual estudo 

demonstra que o índice de atividade física realizado pelos funcionários das 

empresas deste setor está distante do ideal preconizado pela OMS, e ainda, a maior 



parte dos trabalhadores deste setor se apresenta à cima de seu peso ideal, apesar 

da carga de trabalho excessiva e do alto índice de doenças ocupacionais 

proporcionado por este setor, como destaca Navarro (2006).  

Nenhum trabalhador do setor calçadista de Franca foi avaliado como abaixo do 

peso. O número de indivíduos eutróficos é predominante em todas as categorias de 

classificação do IPAQ, os obesos são os que menos aparecem em todas as 

categorias e os indivíduos classificados com sobrepeso os segundos mais 

numerosos. Contudo, na categoria de indivíduos ativos, há um número de indivíduos 

eutróficos superior em relação às outras categorias. Porém ao associar os níveis de 

atividade física com as categorias de classificação do índice de massa corporal não 

foi encontrado valor significativo (P=0, 0984).  

RESULTADOS: Foi possível observar que a maioria dos funcionários do setor 

calçadista de Franca se encontra à cima de seu peso ideal, sendo que 32,2% se 

apresentam com sobrepeso, e 24,4% são obesos. Quanto ao índice de atividade 

física, grande parcela dos funcionários não praticam atividades físicas 

suficientemente para serem considerados ativos, sendo que 24,6% são 

insuficientemente ativos e 17,7% são sedentários.  

CONCLUSÃO: O controle do sedentarismo e da obesidade através de programas 

de promoção de saúde do trabalhador podem gerar melhorias funcionais e redução 

de gastos no setor calçadista.  
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