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FATORES DE RISCO PARA DOENÇA ARTERIAL 
CORONÁRIA DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO 

DE RIO VERDE-GO

Risk factors to coronary artery of fire department the city of Rio Verde - 
GO

Rubia Cotarelli Ribeiro Guareschi1, Fernando Duarte Cabral2; Adriana Vieira Macedo Brugnol1; 
Marcelo Gomes Judice1; Renato Canevari Dutra da Silva1

RESUMO
O corpo de bombeiros tem como missão básica a preven-

ção da vida, do meio ambiente e do patrimônio, além de exercer 
atividades com preservação da ordem pública e atividades de 
defesa civil, como: prevenção e extinção de incêndios, prote-
ção e salvamento de vidas, catástrofes e calamidades públicas. 
Contudo, são profissionais de que se espera uma boa saúde 
física e mental.  A doença arterial coronariana (DAC) é uma das 
principais causas de morbimortalidade no mundo, sendo que a 
investigação dos fatores de risco, bem como seu manejo tem sido 
foco de investigação nas ultimas décadas em diversas populações. 
Objetivo: Identificar neste estudo os principais fatores de risco 
para a DAC na população do corpo de bombeiros do município 
de Rio Verde-GO. Método: As avaliações dos fatores de risco 
foram realizadas com 27 soldados do 4º Grupamento de Bom-
beiros do município de Rio Verde. Tais investigações constaram 
de avaliação do nível de atividade física, grau de dependência à 
nicotina, ansiedade e depressão, bem como avaliação da idade, 
Índice de massa corpórea (IMC), pressão arterial sistólica e 
diastólica, além de possíveis correlações. Resultados: Dentre os 
fatores de riscos para DAC, o IMC alto e a ansiedade são os que 
mais afetam os indivíduos avaliados. Nas análises constatou que 
houve correlação significativa entre o nível de atividade física e a 
idade. Considerações finais: Conclui-se que dos fatores de risco 
para DAC investigados na amostra, os mais prevalentes foram 
a obesidade e a ansiedade. Quanto às correlações observou que 
quanto maior a idade menor é o nível de atividade física, podendo 
assim aumentar a probabilidade da ocorrência da DAC. 

Palavras-chave: Bombeiros, Saúde do Trabalhador, 
Doença das Coronárias.

ABSTRACT
The fire department has as its basic mission the prevention 

of life, the environment and heritage, as well as carrying out 
activities with preservation of public order and civil defense 
activities, such as fire prevention and extinction, protection and 
rescue of lives, catastrophes and public calamities. However, it 
is expected physical fitness and mental health balance. Coronary 
artery disease (CAD) is one of the main causes of morbidity and 
mortality in the world. Investigation of risk factors, as well as its 
management has been the focus of many researches in the past 
decades in a variety of populations. Objective: identify the main 
risk factors for CAD within the Fire Department of the city of 
Rio de Verde-GO. Methodology: risk factor assessments were 
performed with 27 fire fighters of the 4th Group of Firefighters 
of the city of Rio de Verde-GO. The goals were to survey levels 
of physical activity, degree of nicotine addiction, anxiety and 
depression, age assessment, body mass index (BMI), blood 
pressure and possible correlations within. Results: among the 
risk factors for CAD, high BMI and high anxiety levels were 
those that most affected the individuals assessed. Considering 
the findings, a significant correlation between age and levels 
of physical fitness. Final considerations: it was concluded that 
within the risk factors for CAD investigated in the sample, the 
most prevalent were obesity and anxiety; and regarding the 
correlations, it was observed that the higher the age the lower 
the level of physical performance, which could increase the 
probability of the occurrence of CAD.

Keywords: Firefighters, Occupational Health, Coronary 
Disease 
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INTRODUÇÃO
 No ano de 2015, as internações no Sistema Único de Saúde 

(SUS), por doenças cardiovasculares, compreenderam cerca de 
516 mil pacientes sendo que o número de óbitos atingiu 41.357 
indivíduos1. Isso demonstra o alto custo e o grande problema pú-
blico de saúde que esta doença pode causar2,1. Dentre as doenças 
cardiovasculares, destaca-se a doença arterial coronária (DAC), 
que permanece com uma das principais doenças do século XXI 
por sua morbidade e mortalidade3.

A DAC é multifatorial, ou seja, existem vários fatores de 
risco para esta doença, entre os quais se destacam o diabetes 
mellitus, a hipertensão arterial sistêmica, o tabagismo, a dislipi-
demia, o estresse, o sedentarismo, o processo de envelhecimento 
e o sexo do paciente, entre outros4,5,6. No entanto, apesar desses 
fatores de risco estarem bastante estabelecidos, existe controvérsia 
com relação à importância relativa de cada um deles e quanto à 
modificação de sua importância no que se refere ao sexo e às 
diferentes faixas etárias, bem como aos diferentes grupos popu-
lacionais estudados7.  

A avaliação dos fatores de risco para a DAC na população 
do corpo de bombeiros é muito importante, pois pode evidenciar 
dentre os indivíduos da corporação os principais fatores de risco 
existentes e assim, promover medidas preventivas que permitam 
a esses indivíduos uma vida mais saudável e produtiva, uma 
vez que esta é uma das profissões mais estressantes no mundo, 
além da exposição desses profissionais a riscos psicossociais, 
riscos biológicos, como exposição a sangue contaminado e pri-
vação de sono por escala noturna de trabalho ou ciclos longos 
de trabalho-descanso8,9,10. Torna-se assim pertinente produzir 
evidência que exponha as necessidades mais frequentes deste 
setor profissional10.

Diante o exposto, e dada à escassez de trabalhos que rela-
cionam os fatores de risco da DAC nesta categoria profissional, 
o objetivo deste estudo foi identificar a prevalência dos fatores 
de risco para DAC do corpo de bombeiros do município de Rio 
Verde-GO e ainda verificar possíveis correlações existentes entre 
os fatores de risco avaliados.

MÉTODOS
 Trata-se de uma pesquisa descritiva do tipo transversal 
que avaliou os principais fatores de risco para DAC, de uma 
população alvo composta por 27 bombeiros, do sexo masculino, 
com carga horária superior a 8 horas semanais e que trabalham 
no 4º grupamento de bombeiros (GB) do município de Rio 
Verde-GO, no ano de 2010.
 Foram excluídos do estudo os bombeiros que possuíam 
qualquer tipo de doença que impossibilite a realização de ativi-
dades físicas, que possuíam próteses ou órteses, aposentados, 
afastados da corporação por qualquer motivo, que se ausenta-
ram de qualquer etapa da pesquisa, e/ou que preencheram os 
questionários com rasuras ou de forma incompleta.
   A pesquisa foi submetida e aprovada (034/2009) pelo 
Comitê de ética em Pesquisa da Universidade de Rio Verde 
(UniRV), levando em consideração as exigências éticas da 
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, de forma a 
garantir a privacidade dos participantes. 
 Os dados foram coletados através da aplicação de 
questionários e medidas evasivas, tais como: informações sócio-
-demográficas (gênero, idade), antropométricas (peso, altura e 

circunferência abdominal), clínicas (índice de massa corpórea 
e pressão arterial) e psicológicas (ansiedade e depressão), bem 
como hábitos de tabagismo e sedentarismo.
 A massa corporal foi determinada com a medição em 
uma balança antropométrica da marca Filizola com capacidade 
de até 150 kg e precisão de 100 g, previamente calibrada. Já para 
a medida da estatura (m), foi utilizado o estadiômetro vertical 
da própria balança antropométrica com capacidade de 2 metros 
e precisão de 1 centímetro. Com as medidas de massa corpórea 
e estatura, foi realizado o cálculo do índice de massa corpórea 
(IMC), adotado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Sendo assim, o IMC (kg.m-2) foi calculado através da seguinte 
equação: IMC = massa corpórea (kg) / estatura (m)2.
 Em seguida os indivíduos foram classificados com 
valores de referência do IMC e risco de doença11 em: a) abaixo 
do ideal; b) normal; c) sobrepeso e d) Obesidade. 
 Para os indivíduos fumantes, foram entregues o 
Questionário de Tolerância de Fagerström (QTF) com intuito 
de verificar o grau de dependência à nicotina. De acordo com 
a soma de pontos obtidos com as respostas referentes às seis 
perguntas do questionário, classificou-se a dependência nico-
tínica em cinco graus, sendo uma pontuação de 0 a 2 pontos 
grau muito baixo, de 3 a 4 pontos grau baixo, de 5 pontos grau 
médio, 6 a 7 pontos grau elevado e 8 a 10 pontos grau muito 
elevado12.
 Aplicou-se também o questionário Internacional de 
Atividade Física (IPAQ - versão curta). Essa versão do IPAQ 
é composta por seis questões abertas e suas informações per-
mitem estimar o tempo despendido por semana em diferentes 
dimensões de atividade física (caminhadas e esforços físicos 
de intensidades moderada e vigorosa). Para tanto, realizou-se 
produto entre a duração (minutos/dia) e a frequência em dias/
semana13.
 Para analisar os dados do nível de atividade física foi 
usado o consenso realizado entre o Centro de Estudos do Labo-
ratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul (CELAFISCS) 
e o Center of Disease Control and Pevention (CDCP) de Atlanta, 
considerando os critérios de frequência e duração das atividades 
físicas, que classifica as pessoas em cinco categorias: 1) Seden-
tários; 2) Insuficientemente Ativo A; 3) Insuficientemente Ativo 
B; 4) Ativo; 5) Muito Ativo13.
 Também foi aplicado o Inventário de Depressão de 
Beck (IDB)14. Este instrumento corresponde a uma escala de 
auto-relato, para levantamento da intensidade dos sintomas de-
pressivos. A pontuação para cada categoria varia de zero a três, 
sendo zero a ausência dos sintomas depressivos e três a presença 
dos sintomas mais intensos. Na dependência da pontuação total, 
os escores de até 9 pontos significam ausência de depressão ou 
sintomas depressivos mínimos; de 10 a 18 pontos, depressão 
leve a moderada; de 19 a 29 pontos, depressão moderada a 
grave; e, de 30 a 63 pontos, depressão grave14.
 Para a avaliação da ansiedade, foi aplicado o Inventá-
rio de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) que é uma escala de 
auto-relato que depende da reflexão consciente do sujeito no 
processo da avaliação do seu estado de ansiedade assim como 
de características de sua personalidade, validado, traduzido e 
adaptado para o Brasil15. A pontuação em cada questionário varia 
de 20 a 80, e índices menores que 33 indicam ansiedade baixa, 
entre 33 e 49 ansiedade média e maiores que 49, alto nível de 
ansiedade em ambas as escalas.
 Por fim, foi aferida a pressão arterial (PA) com o indi-
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víduo sentado e braço apoiado sobre mesa à altura do coração 
e palma voltada para cima. Nesta etapa, foi aferida a pressão 
arterial de ambos os braços do individuo e considerado a de 
maior valor. Seguindo as recomendações da VI Diretriz Brasi-
leira de Hipertensão16, foram considerados hipertensos os que 
apresentaram valores de pressão arterial ≥ 140/90 mmHg ou 
aqueles que faziam uso de anti-hipertensivos.
 Todos os dados coletados neste trabalho foram regis-
trados nas fichas de avaliação individuais e após a coleta os 
dados foram analisados e tabulados numa planilha do Excel for 
Windows, para posteriormente realização de análise estatística.
 No tratamento estatístico, foram realizados distribuição 
de frequência das idades em faixa etárias, bem como a deter-
minação de média, mediana e desvio padrão do IMC e PA. O 
tratamento estatístico aplicado sobre as avaliações dos questio-
nários foi a de separar a proporção de indivíduos que obtiveram 
a mesma pontuação ou classificação dos questionários. 

RESULTADOS
 Na tabela 1 estão apresentados os valores máximos, 
mínimos, média, mediana e desvio padrão da idade e do IMC 
dos indivíduos que compuseram a amostra, onde pode ser ob-
servado que a média da idade foi de 35,89 anos (+ 5,06), já a 
média do IMC foi de 26,22 kg/m2, podendo assim classificar 
os indivíduos como sobrepeso. Já em relação a  pressão arterial 
sistólica e diastólica aferida no braço direito e braço esquerdo, 
constatou-se que não houve diferença estatística significativa 
(p=0,453) entre os braços e que a pressão média foi de 121,67 
e 78,88 mm Hg.

 Foram realizadas análises de correlação de Sperman 
entre as variáveis em relação à idade, nível de atividade física 
e nível de depressão de Beck. O índice de significância foi 
estabelecido como 5% (p ≤ 0,05).

 Em relação ao valor médio do IMC dos indivíduos 
avaliados do corpo de bombeiro de Rio Verde-GO (26,22), este 
foi classificado como sobrepeso por estar compreendido entre 
a faixa de 25 a 29,9 kg m-2, vale ressaltar ainda que cerca de 
52% dos indivíduos encaixaram nesta classificação e outros 
15% foram classificados com obesidade moderada (Tabela 1).
 A média da pressão arterial sistólica e diastólica dos 
indivíduos do corpo de bombeiro de Rio Verde-GO (121,67 e 
78,88 mm Hg) apresenta-se dentro do que é considerado fora 
da faixa de hipertensão arterial, ou seja, menor ou igual a 130 
e 85 mm Hg.

 De todos os indivíduos que compuseram a amostra, 
apenas um era fumante (3,7%), e este apresentou um grau baixo 
de dependência à nicotina.
 A caracterização da amostra quanto ao nível de ati-
vidade física demonstrou valores de 2,30% para sedentários 
(S), 9,60% para insuficientemente ativos B (IB), 10,40% para 
insuficientemente ativos A (IA), 51,30% para ativos (A) e 
26,40% para muito ativos (MA). Porém, são apresentados na 
figura 1 os valores agrupados em ativos (A + MA) com 66,7% 
e insuficientemente ativos (S + IB + IA) com 33,3%.

Figura 1 - Classificação do IPAQ dos membros do corpo de bombeiros de Rio Verde - GO.
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 Observa-se pela tabela 2 que a maioria dos indivíduos 
do corpo de bombeiro que compuseram a amostra apresenta-

ram ausência de depressão (81,5%), e que nenhum individuo 
apresentou grau de depressão grave.

Tabela 2 - Grau de depressão avaliado pelo Inventário de Depressão de Beck dos indivíduos 
que compuseram a amostra.

 Pode-se constatar pela tabela 3, que mais da metade dos 
indivíduos do corpo de bombeiro que compuseram a amostra 
apresentaram níveis de ansiedade traço média (29,6%) e alto 
nível de ansiedade traço (25,9%). Já em relação aos níveis de 

ansiedade Estado, podemos observar que a maioria dos indi-
víduos da amostra apresentou ansiedade média (74,1%), e que 
cerca de 30% apresentaram alto nível de ansiedade.

Tabela 3 - Porcentagem de indivíduos que compuseram a amostra com seu respectivo nível 
de ansiedade traço e de estado.

 Em relação às análises de correlações entre os resulta-
dos foi constatado que somente houve correlação significativa 
(p < 0,05) entre o nível de atividade física e a idade, e desta 

forma, pode-se perceber que quanto maior a idade menor é o 
nível de atividade física (Tabela 4).
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Tabela 4 - Análise de correlação Rô de Spearman e Índice de significância entre os resultados das 
avaliações dos indivíduos que compuseram a amostra.

*Correlação estatisticamente significativa

DISCUSSÃO
 A maioria dos indivíduos que compuseram a amostra 
esta na faixa de idade entre 36 a 40 anos de idade (51,9%). Os 
indivíduos do corpo de bombeiro de Rio Verde-GO apresentam 
idade média de 35,89 anos (± 5,06), e que a maioria destes estão 
situados na faixa de idade entre 36 e 40 anos. Esta média de 
idade, bem como a maior concentração de indivíduos na faixa 
etária de 36 a 40 anos pode estar associado a baixa rotatividade 
de renovação do batalhão. Resultados semelhantes foram en-

contrados por Cruz17, Canabarro & Rombaldi18 e Lucena9 onde 
verificaram que quanto à faixa etária, a maioria dos entrevis-
tados do corpo de bombeiros do Distrito Federal, Pelotas-RS 
e Campina Grande-PB respectivamente, oscilam entre os 30 e 
40 anos de idade, e este resultado é reflexo da baixa rotativi-
dade do batalhão. Da mesma forma Bezerra Filha19 observou 
que os indivíduos do corpo de bombeiro de João Pessoa-PB 
apresentaram valores médio de idade de 33,56 anos (±7,08). 
Semelhantemente Boldori20 num estudo com um contingente 
significativo de bombeiros militares do Estado de Santa Catarina 
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constatou que a idade media de seus indivíduos de amostragem 
foi de 34,6 anos (± 5,89). No que se diz respeito a idade como um 
fator de risco de DAC, tais resultados podem se tornar um fator 
preocupante no futuro, visto que quanto maior for a idade, maior 
é o risco de doença coronariana, devido principalmente que há 
um aumento considerável no nível de sedentarismo conforme 
se aumenta a idade (Oldridge21; Canabarro & Rombaldi18).
 O fato da maioria dos indivíduos avaliados apre-
sentarem sobrepeso é preocupante, pois sabe-se que pessoas 
com sobrepeso e/ou obesidade apresentam predisposição para 
desenvolverem doenças de ordem cardiovascular como DAC, 
hipertensão arterial, infarto do miocárdio, acidente vascular 
cerebral e diabetes (Nahas22). Resultados semelhantes ao deste 
trabalho foram encontrados por Bezerra Filha19 onde consta-
tou que o IMC de indivíduos do corpo de bombeiro de João 
Pessoa-PB foi em média de 25,73 e que 53% da sua amostra 
apresentava sobrepeso. Semelhantemente, Boldori20 e Lucena9, 
num estudo com um contingente significativo de bombeiros 
militares do Estado de Santa Catarina e Paraíba destacam que, 
o sobrepeso dos indivíduos avaliados é um dos fatores de risco 
mais preocupantes desta categoria de trabalho. 
 De acordo com Santos & Coimbra10 a Hipertensão 
Arterial Sistêmica é um importante fator de risco para a DAC, 
representando cerca de 25% das mortes por esta doença, no 
entanto, este fator de risco não demonstrou tanta relevância 
nos indivíduos do corpo de bombeiro de Rio Verde-GO. Cor-
roboramente, Lucena9 também encontrou baixa participação 
(6,7%) da hipertensão entre os FR de doenças cardiovasculares 
em bombeiros de Campina Grande-PB.  
 Dentre os fatores de risco para DAC o tabagismo foi 
um dos que menos esta influenciando os indivíduos do corpo 
de bombeiro de Rio Verde – GO. Podemos inferir que isso se 
deve ao fato do estimulo que o Corpo de Bombeiros oferece 
contra o tabagismo, ou seja, criação de campanhas anti-fumo. De 
maneira similar, Lucena9 também encontrou baixa participação 
(4,0%) do tabagismo entre os FR de doenças cardiovasculares 
em bombeiros de Campina Grande-PB.  Este resultado é muito 
importante, visto que o cigarro duplica o risco na DAC e 30% 
delas são atribuídas ao número de cigarros fumados (Gus et 
al.24). 
 Pode-se constatar que a maioria dos indivíduos do 
corpo de bombeiro de Rio Verde-GO apresenta um nível de 
atividade física Ativo. Estes resultados são reflexos do incentivo 
a atividade física proporcionada pelo Corpo de Bombeiros, ou 
seja, os indivíduos analisados têm disponível em seu horário 
de serviço um tempo destinado a atividades físicas em uma 
academia situada no próprio batalhão. Estes resultados tam-
bém indicam que o próprio trabalho dos indivíduos do corpo 
de bombeiro de Rio Verde – GO faz com que se desenvolvam 
atividades físicas que auxiliam a aumentar o nível dessa ativi-
dade. Pois, sabe-se que a profissão de bombeiro exige que o 
indivíduo permaneça em pé ou caminhe durante muitas horas, 
que corra carregando material pesado ou então que utilize a 
sua força muscular exaustivamente. Isto o assemelha a outras 
profissões que demandam considerável esforço físico como é 
o caso de agricultores, carteiros e trabalhadores da construção 
civil que exige um nível de aptidão física diferenciada (Bezerra 
Filha19).
 A profissão de bombeiro pode deixar os trabalhadores 
dessa área mais expostos às situações e estímulos potencialmen-
te estressantes (Santos & Almeida10). No entanto, os resultados 

deste trabalho demonstram que a maioria dos indivíduos do 
corpo de bombeiro de Rio Verde – GO apresentam ausência 
de depressão. A depressão como fator predisponente à DAC 
interfere nas alterações imunológicas e neuroendócrinas, que 
podem afetar o processo infeccioso, o que justifica o destaque na 
literatura. A depressão está associada a certas cardiopatias, quer 
esta relação seja de causa, como fator de risco ou conseqüência, 
isto é, há evidências de maior prevalência da depressão entre 
os portadores da DAC (Romano25).
 De todos os fatores de risco de DAC avaliados neste 
trabalho a ansiedade foi o fator de risco que se mostrou mais 
evidente nos indivíduos do corpo de bombeiro de Rio Verde-GO. 
Isto se torna um problema preocupante, pois estudos epidemio-
lógicos apontam que 2 a 4% da população geral apresentam 
ansiedade significativa e 10 a 14% dos pacientes que procuram 
cardiologistas relatam queixas relacionadas com a ansiedade 
(Toscano & Rotta26).  De acordo com Gonzales et al.27 estes 
altos níveis de ansiedade podem ser explicados devido ao fato 
que no corpo de bombeiros a ansiedade e alterações no sono 
são frequentes, pois a tensão diante de uma situação de desafio 
é vivenciada a cada ocorrência e cada trabalhador atribui um 
significado a ela. Da mesma forma, o corpo de bombeiros vivem 
em situações limítrofes que, muitas vezes, exigem o estado de 
alerta para evitar, prevenir desastres ou socorrer vítimas de 
algum acidente. Este estado de alerta pode passar por vários 
níveis, relacionando-se ao andamento do turno de maneira ge-
ral, podendo causar uma ansiedade significativa no trabalhador 
(Santos & Almeida10).
 Na correlação entre os fatores de risco da DAC nos 
indivíduos, foi constatado que quanto maior a idade menor é o 
nível de atividade física. Essa correlação pode agravar a pro-
babilidade de DAC, visto que quanto maior for a idade, maior 
é o risco de doença coronariana (Oldridge et al.21) e que quanto 
menor o nível de atividade física maior será a probabilidade 
de se adquirir um sobrepeso ou obesidade, fazendo com que 
se aumente ainda mais a probabilidade de DAC. Resultados 
semelhantes ao deste trabalho foram encontrados por Silveira28, 
em um estudo com bombeiros militares da Grande Florianópo-
lis, onde a maioria dos componentes da aptidão física diminuiu 
significativamente com o passar da idade. Semelhantemente, 
Canabarro & Rombaldi18 ao avaliar soldados do Corpo de 
Bombeiros de Pelotas – RS concluíram que os bombeiros com 
maior tempo de trabalho apresentaram maiores indicadores de 
obesidade, estando mais expostos aos riscos relacionados ao 
excesso de gordura corporal e doenças cardíacas.
 A principal limitação encontrada nesta pesquisa foi a 
disposição de tempo dos soldados do corpo de bombeiros para 
as avaliações, pois como todos os membros devem sempre estar 
em estado de alerta para atender as ocorrências, muitas vezes a 
avaliação tinha que ser interrompida, podendo assim esse fator 
interferir nos resultados. Este fator ainda fez com que não fosse 
possível avaliar todos os soldados em seus turnos de trabalho.

CONCLUSÃO

 Conclui-se que dos fatores de risco para DAC investi-
gados na amostra de integrantes do Corpo de Bombeiros do 4º 
GB do município de Rio Verde-GO, os mais prevalentes foram 
a obesidade e a ansiedade. 
 Quanto às correlações realizadas a partir das variáveis 
analisadas observou que quanto maior a idade menor é o nível 
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de atividade física, podendo assim aumentar a probabilidade da 
ocorrência da DAC. 
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