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RESUMO 

 
O envelhecimento da população, os avanços tecnológicos e as inovações têm 
mudado o comportamento das pessoas. As Doenças Crônicas não Transmissíveis 
(DCNT) são doenças multifatoriais que se desenvolvem no decorrer da vida e são de 
longa duração, causando milhões de mortes prematuras todos os anos, e são a 
principal causa de incapacidade no mundo. Apesar da possibilidade de prevenção, as 
DCNT permanecem como um dos maiores desafios enfrentados pelos sistemas de 
saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), e têm preocupado cada vez 
mais as organizações locais e mundiais. Por essa razão, essas organizações se 
uniram para discutir e desenvolver um plano de ações e metas, com abordagens 
preventivas e assistenciais, com objetivo principal de prevenir agravos e novos casos 
de DCNT. Este trabalho acompanhou por seis meses os profissionais com DCNT da 
Promon Engenharia, por meio de um programa de prevenção e promoção da saúde, 
com pilares e visões multiprofissionais, visando a melhoria na gestão das DCNT. É 
uma pesquisa de natureza exploratória, qualitativa, com uso do método de estudo de 
caso. Os participantes da pesquisa foram 10 profissionais e dois aposentados. Os 
dados foram obtidos por meio de questionário com perguntas fechadas, entrevistas 
individuais orais, gravadas em áudio e norteadas por perguntas semiestruturadas; 
foram obtidos também por meio dos resultados dos exames clínicos, pelos resultados 
das medidas corporais da nutricionista e dados do educador físico. As entrevistas 
foram analisadas utilizando-se o método de Análise de Conteúdo – modalidade 
temática.  
Os resultados mostraram que as DCNT podem ser controladas e até mesmo evitadas, 
por meio de programas de prevenção, promoção e gestão da saúde, a fim de obter 
melhorias e benefícios aos participantes desses programas. Apesar de terem 
consciência da importância da saúde, os participantes dificilmente participam de 
ações relacionadas aos programas de prevenção e promoção da saúde no seu dia a 
dia e principalmente no decorrer da semana, por falta de tempo, ou por outras 
demandas da vida, ou até em prol do trabalho, mesmo após o término da jornada. 
Além disso, a maioria dos participantes só sentiu a necessidade de cuidar da saúde 
após uma doença aguda grave ou ter adquirido uma DCNT, momento em que 
passaram efetivamente a serem responsáveis diretamente pela sua saúde, hábitos e 
comportamentos saudáveis. Os participantes na sua maioria, conheciam o caminho 
em direção as mudanças de comportamento para um estilo de vida mais saudável, 
contudo, necessitavam de coordenação e acompanhamento, além de ferramentas 
próprias para trilharem em direção a mudança de hábitos e comportamentos 
saudáveis. A maioria dos participantes conseguiu desenvolver uma reflexão 
abrangente, seguido de mecanismos sistemáticos e contínuos para promover 
mudança gradual e importante nos hábitos e comportamentos dos mesmos. Contudo, 
é necessário que os programas futuros contemplem mecanismos e ferramentas que 
possam contribuir para maior aderência aos programas e/ou aos tratamentos 
medicamentosos, e que sejam abordadas e desenvolvidas as habilidades de 
autonomia e o empoderamento na saúde a partir de redes colaborativas, para que 
possam aprender na prática mecanismos intuitivos e contínuos, para a mudança 
efetiva de estilos de vida.  
Palavras chaves: Doenças Crônicas não Transmissíveis, gestão em saúde, 
qualidade de vida, promoção da saúde, estilo de vida. 
  



ABSTRACT 

 
The aging population, technological advances and innovations have changed people's 
behavior. Chronic Non-Communicable Diseases (NCDs) are multifactorial diseases 
that develop throughout life and are long lasting, causing millions of premature deaths 
each year, and are the leading cause of disability in the world. Despite the possibility 
of prevention, NCDs remain one of the biggest challenges health systems face, 
according to the World Health Organization (WHO), and have been a major concern 
for local and global organizations. For this reason, these organizations came together 
to discuss and develop an action plan and goals, with preventive and assistance 
approaches, with the main objective of preventing aggravations and new cases of 
NCDs. This work followed professionals with NCDs from Promon Engenharia for six 
months, through a program of prevention and health promotion, with multiprofessional 
pillars and visions, aimed at improving the management of NCDs. It is an exploratory, 
qualitative research using the case study method. The research participants were 10 
professionals and 2 retirees. The data were obtained through a questionnaire with 
closed questions, individual oral interviews, recorded in audio and guided by semi-
structured questions; data was also obtained by means of the results of the clinical 
examinations, the results of the corporal measures of the nutritionist and data of the 
physical educator. The interviews were analyzed using the Content Analysis method - 
thematic modality. 
The results showed that NCDs can be controlled and even avoided, through 
prevention, promotion and health management programs, in order to obtain 
improvements and benefits for participants in these programs. Although they are aware 
of the importance of health, participants rarely participate in actions related to 
prevention and health promotion programs in their daily lives and especially during the 
week, due to lack of time or other appointments and errands, or even because of their 
work, even after the end of the workday. In addition, most participants only felt the 
need to care for their health after a serious acute illness or to have acquired NCDs, at 
which time they became effectively responsible for their health, healthy habits and 
behaviors. Most participants were well aware of their way to behavioral changes to a 
healthier lifestyle, yet they needed coordination and follow-up, as well as their own 
tools to work on changing behaviors toward healthy habits. Most participants were able 
to develop a comprehensive reflection, followed by systematic and continuous 
mechanisms to promote gradual and important changes in their habits and behaviors. 
However, it is necessary that future programs include mechanisms and tools that can 
contribute to greater adherence to programs and / or drug treatments, and that 
autonomy skills and health empowerment from collaborative networks are addressed 
and developed so that intuitive and continuous mechanisms for the effective change 
in lifestyles can be learned in a practical way. 
Keywords: Chronic Noncommunicable Diseases, health management, quality of life, 
health promotion, lifestyle. 
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Trajetória pessoal 

 

Em minha trajetória profissional, vivenciei muitas experiências e soluções de 

problemas que não me foram ensinados durante o curso de graduação em Serviço 

Social e nos cursos de pós-graduação latu senso em Psicologia Social, Gestão da 

Saúde Global e Gestão da Qualidade em Saúde. Embora tivesse estudado psicologia, 

sociologia e antropologia nos primeiros anos da faculdade, não me sentia preparada 

para enfrentar alguns casos sociais ou as demandas diárias no cotidiano do meu 

trabalho.  

Como grande parte dos profissionais que trabalham em empresas privadas, 

passei pelo estágio supervisionado, pela efetivação, pelo crescimento e 

desenvolvimento profissional, pelas promoções de cargo e pela atuação gerencial 

como executiva em empresas multinacionais e até hoje carrego comigo as 

relevâncias, conhecimento, colegas e amigos de cada empresa que passei, cada uma 

com sua peculiaridade, cultura, pessoas, lideranças, processos, estratégias, 

governança, poder etc. 

Nos diversos segmentos em que passei, dentre eles a construção civil pesada, 

geração e distribuição de energia, indústria e a prestação de serviços, na maioria das 

vezes ligadas ao RH, meus principais processos de trabalho sempre estiveram em 

torno de projetos de promoção à saúde; projetos de qualidade de vida; 

acompanhamento e gestão de profissionais com doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT); educação em saúde; gestão e administração dos seguros saúde; redução 

dos sinistros e custos com a saúde. 

Minha percepção profissional é que por mais que houvesse dedicação, 

empenho da equipe de RH, criatividade, comunicação, investimentos internos e 

externos, parcerias com stakeholders, reflexões individuais e em grupo, havia falta de 

quórum nos eventos de saúde. Sempre me questionei por que os profissionais de 

empresas privadas não participam dos programas de saúde disponibilizados pela 

empresa? Por que esses profissionais com DCNT não acompanham seu quadro 

clínico para prevenção de agravos? Por que? 

  



Como grande parte dos profissionais de RH que trabalham com Benefícios, 

Qualidade de Vida e/ou Gestão e Educação em Saúde, trazia comigo o ideal de ajudar 

as pessoas com algum problema, seja no âmbito econômico (dentro do limite da 

organização), psicológico, social e cultural, em relação aos profissionais e seus 

familiares. 

Em meu último emprego como gerente de gestão da saúde de uma Construtora 

Multinacional Brasileira, em parceria com o médico do trabalho, muitas vezes me senti 

impotente e de mãos atadas ao ver que, esgotadas todas as alternativas de 

intervenção e/ou recursos técnicos, dentro do limite da organização, o profissional não 

apresentava melhora do quadro clínico, no tocante aos profissionais expatriados, por 

conta também da distância física, da legislação local e da pressão familiar. 

Num dos casos de saúde que acompanhei – senão o mais complexo, o de 

maior gravidade, um profissional executivo, divorciado duas vezes, na faixa dos 60 

anos, diagnosticado com câncer de estômago, tratado e acompanhado por um dos 

oncologistas de renome da medicina no Brasil, faleceu precocemente aos 63 anos de 

idade por neoplasia gástrica. A empresa realizou o funeral do executivo, apoiou a 

família no período de luto, acompanhou os processos de pagamento dos benefícios 

junto às famílias no litígio, pagou ao executivo – durante todo o tratamento, 

procedimentos particulares e terapias não cobertos pelo plano de saúde e arcou com 

aproximadamente dois milhões de reais de sinistros utilizados no plano, bem como 

com o aporte financeiro e o reajuste técnico junto à seguradora de saúde. 

Diante do exemplo acima citado e de diversos outros casos por mim 

acompanhados, sempre me questionei, se este profissional tivesse optado por cuidar 

da sua saúde, se este tivesse realizado o check-up anual ou participado dos 

programas de promoção e prevenção que a empresa disponibilizava, ele teria evitado 

tantos desgastes e sofrimento físico, emocional e familiar, sobretudo a morte precoce? 

Isso motivou-me a iniciar esta pesquisa.  

Além disso, este trabalho tem a intenção futura de criar um manual de práticas 

em saúde para prevenção de agravos e estabilização do quadro clínico em 

profissionais com DCNT, contribuindo também para capacitação, competências 

técnicas, gerenciais e estratégicas de equipes multidisciplinares, no tocante aos 

programas de prevenção e promoção à saúde e na abordagem integral da linha de 

cuidado em doenças crônicas não transmissíveis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Doenças Crônicas não Transmissíveis 

 

Num panorama global, as DCNT “são a principal causa de mortes prematuras 

e incapacidade no mundo, afetam prevalentemente países desenvolvidos e países em 

vias de desenvolvimento”.1 

 
[...] as DCNT são responsáveis por 63% das mortes no mundo e são 
consideradas um sério problema de saúde pública. As doenças 
cardiovasculares, os cânceres, as doenças respiratórias crônicas e o 
diabetes se configuram como as principais doenças crônicas não 
transmissíveis, tendo sido responsáveis, em 2015, por 51,6% do total de 
óbitos na população de 30 a 70 anos no Brasil.1 

 
As DCNT “constituem um dos maiores problemas de saúde pública atualmente 

e têm gerado perda de qualidade de vida e impactos econômicos para famílias, 

comunidades e a sociedade em geral”.2 

 

[...] Atualmente no Brasil, as DCNT concentram 72% do total de óbitos e 
constituem o problema de saúde de maior magnitude, com destaque para: 
doenças do aparelho circulatório (31,3%), câncer (16,3%), diabetes (5,2%) e 
doenças respiratórias crônicas (5,8%). Atingem indivíduos de todas as 
camadas socioeconômicas e, de forma mais intensa, aqueles pertencentes a 
grupos vulneráveis, como os idosos e os indivíduos de baixa escolaridade e 
renda.3 
 

[...] As DCNT são a principal causa de morbimortalidade no mundo. Em 2009, 
responderam por mais de 70% do total de óbitos no Brasil, dos quais 31,3% 
foram devidos às doenças do aparelho circulatório. Estima-se que a 
hipertensão arterial (13%), tabagismo (9%), glicemia elevada (6%), 
sedentarismo (6%), sobrepeso e obesidade (5%) sejam a causa de mais de 
40% da mortalidade prematura global.4 

 

Dessa forma, em maio/2018, em Genebra, a OMS ao divulgar seu último 

relatório sobre doenças crônicas não transmissíveis, cobrou ações urgentes para 

tratar das DCNT.5 

 

[...] Tabaré Vázquez, presidente do Uruguai e membro da comissão 
independente, lembrou que governos assumiram a meta de, até 2030, reduzir 
em um terço as mortes prematuras pelas DCNT. A diminuição está prevista 
pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de n.º 3 sobre saúde e 
bem-estar, da ONU. Preservar e melhorar a qualidade de vida das pessoas é 
uma forma de melhorar a dignidade humana com o objetivo de progredir em 
termos de crescimento econômico, justiça social e convivência humana, 
afirmou Vázquez. A saúde é essencial para a paz e a democracia. Não é uma 
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questão de gastar muito, mas de fazer bons investimentos, completou o 
presidente.5 
 

A epidemia de DCNT é prevalente em países desenvolvidos e países em vias 

de desenvolvimento, por esse motivo afirmou Sania Nishtar: “[...] é necessário agir 

rapidamente para salvar vidas, evitar sofrimento desnecessários e evitar que sistemas 

de saúde frágeis entrem em colapso”.5 

José Robles, secretário da saúde do México ressaltou que: 

 

[...] a saúde é um direito universal de todo ser humano, porém destacou a 
importância de cada um ser responsável pela sua própria saúde, a saúde não 
é uma mercadoria e o mercado não deve decidir o rumo de sua atenção.6 

 

Ainda segundo José Robles, “fatores de riscos como alcoolismo, tabagismo, 

alimentação não saudável, sedentarismo podem ser modificáveis por meio de 

informação e acesso aos serviços de saúde”.6 

Para Miguel Mayo Di Bello, ministro da saúde do Panamá, “as doenças crônicas 

não transmissíveis ou também denominada (por ele) de ‘doenças de transmissão 

social’ é uma prioridade nacional”. Para tanto, estão investindo em “saneamento 

básico, ampliação da atenção primária à saúde e capacitação em recursos humanos” 

neste segmento.6 

Tedros Ghebreyesus diretor geral da OMS e Douglas Bettcher diretor da OMS 

para doenças crônicas não transmissíveis, afirmaram que “até 2030 o mundo precisa 

reduzir um terço das mortes prematuras por DCNT”, trata-se de uma meta 

estabelecida pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 

(ODS). Contudo, ambos afirmam que “tal meta está muito aquém do esperado”.7 

Acrescentou Bettcher: 

 

[...] precisamos acelerar urgentemente o progresso nessa batalha para 
vencer as DCNT. A janela de oportunidade para salvar vidas está se 
fechando. Isso está se manifestando diante de nossos olhos de várias formas, 
inclusive no crescente número de pessoas, particularmente crianças e 
adolescentes que sofrem de obesidade, sobrepeso e diabetes. Se não 
agirmos agora para proteger essas pessoas, condenaremos a juventude de 
hoje e do futuro a uma vida de saúde e oportunidades econômicas reduzidas.7 

 
A “epidemia” de DCNT “exerce alta carga em termos de sofrimento humano e 

inflige sério dano ao desenvolvimento social e econômico. As mortes e incapacidades 

têm crescido, demandando intervenção imediata”.8 
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Assim, de acordo com o exposto neste item, é possível afirmar que o tema 

doenças crônicas não transmissíveis está sob os holofotes do mundo. Sob o ponto de 

vista de uma “epidemia” ou de “doenças de transmissão social”, o mundo está se 

estruturando com evidências para conhecer melhor estas DCNT e poder 

robustamente gerenciá-las e preveni-las em grande escala e de forma global.2–6 

Nesse sentido, a ONU estabeleceu uma pauta específica para a saúde, cujo 

nome foi Assembleia Mundial da Saúde. A Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS/OMS) criou um departamento específico só para tratar das DCNT, e com o 

Brasil não é diferente. O Ministério da Saúde concatenado com a OPAS/OMS criou 

também um departamento estratégico para tratar somente de doenças crônicas não 

transmissíveis, o Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não 

Transmissíveis e Promoção da Saúde, que responde para a Secretaria de Vigilância 

em Saúde (SVS).8 

Podemos citar alguns trabalhos relacionados à prevenção de DCNT e 

prevenção de agravos do Ministério da Saúde (MS): Estratégias de controle e desafios 

para os sistemas de saúde; Envelhecimento ativo: uma política de saúde; Vigilância 

em Saúde etc. O mais atual é o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento 

das DCNT no Brasil, cujo objetivo é: “promover, desenvolver e implementar políticas 

públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para prevenção 

e o controle das DCNT e seus fatores de risco, e fortalecer os serviços de saúde 

voltados às doenças crônicas”.8 

 

1.2 A etiologia das doenças crônicas não transmissíveis 

 

Com o desenvolvimento socioeconômico mundial, especificamente na saúde, 

as transformações e conquistas relevantes, adquiridas, sobretudo na epidemiologia 

nacional e internacional, reduziu as doenças prevalentes contagiosas e, em 

contrapartida, aumentou expressivamente as doenças do Estilo de Vida, definidas 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT).8 

O conceito que envolve a palavra “estilo de vida” é muito amplo, inclui vários 

aspectos de vida de um indivíduo (físico, mental, espiritual e social) e cada um desses 

aspectos podem influenciar a saúde individual deste. A necessidade de praticar uma 

atividade física de forma regular e moderada, ter uma alimentação saudável, combater 
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o tabagismo e o alcoolismo, podem prevenir não só doenças crônicas não 

transmissíveis, como também o agravamento delas.9 

Portanto, define-se por estilo de vida, “o conjunto de hábitos e costumes que 

são influenciados, modificados, encorajados ou inibidos pelo prolongado processo de 

socialização”,10 e que podem modificar as condições de saúde de um indivíduo e/ou 

de uma determinada população. 

As doenças crônicas não transmissíveis, segundo a Universidade Aberta do 

SUS, são decorrentes do estilo de vida.8 

O consumo de alimentos com altas taxas de gorduras saturadas e trans., e 
com sal e açúcar é a causa de ao menos 14 milhões de mortes ou de 40% 
de todas as mortes anuais globais por doenças crônicas não transmissíveis. 
O sedentarismo causa cerca de três milhões ou 8% de todas as mortes anuais 
por DCNT. O consumo de álcool leva a 2,3 milhões de mortes ao ano, 60% 
das quais dentro do quadro de DCNT. Mudanças no ambiente social e 
econômico fizeram com que os fatores de risco de DCNT se tornassem 
generalizadas. As escolhas dos cidadãos em relação ao consumo de álcool 
e tabaco, por dietas e atividade física, são influenciados por forças que estão 
além do controle individual, geralmente por pressão da indústria e do 
comércio respectivo. O resultado disso é que produtos pouco saudáveis estão 
cada vez mais disponíveis e visíveis aos jovens.11 

 

A figura 1, mostra os fatores de risco modificáveis e evitáveis das DCNT 

prevalentes, segundo a OMS e o MS. 

 

Figura 1 - Fatores de risco modificáveis das doenças crônicas não transmissíveis 

predominantes: doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes e 

neoplasias (cânceres) 

 

Fonte: Portal do Ministério da Saúde/Vigilância de DCNT.12 
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[...] As condições crônicas, especialmente as DCNT, são preocupantes 
porque se iniciam e evoluem lentamente. Usualmente, apresentam múltiplas 
causas que variam no tempo, incluindo hereditariedade, estilos de vida, 
exposição a fatores ambientais e a fatores fisiológicos. Normalmente, faltam 
padrões regulares ou previsíveis para as condições crônicas. Ao contrário das 
condições agudas nas quais, em geral, pode-se esperar uma recuperação 
adequada, as condições crônicas levam a mais sintomas e à perda de 
capacidade funcional.13 

 

[...] As DCNT se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. 
Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS) as 
DCNT predominantes são: doenças cardiovasculares, doenças respiratórias 
crônicas, diabetes e neoplasias (cânceres), estas possuem quatro fatores de 
risco modificáveis em comum.12 

 

Assim, as DCNT “têm múltiplos fatores de risco, longo período de latência, 

longo curso assintomático, curso clínico em geral lento, prolongado e permanente, 

lesões irreversíveis, evolução para diferentes graus de incapacidade ou para a 

morte”.13 

“As DCNT são doenças não infecciosas e ausentes de microrganismos. 

Existem algumas terminologias que as definem como doenças não infecciosas; 

doenças crônicas não transmissíveis, ou ainda, doenças crônico degenerativas”.14 

Nesse contexto, é importante considerar as etapas do processo da história 

natural das DCNT, incluindo: 

a) Idade, sexo, herança genética do indivíduo 

b) Condições econômicas e sociais que podem afetar a saúde do indivíduo 

(condições socioeconômicas, culturais, ambientais, psicológicas, 

geográficas e comportamentais) 

c) Comportamentos dos indivíduos e seus fatores de risco que passam a 

ser as causas das doenças 

d) DCNT se instalam no indivíduo (obesidade, DCV, diabetes, doenças 

respiratórias, câncer) 

e) Agravo do quadro clínico, evoluindo para diferentes graus de 

incapacidade e/ou para morte.15 

 

A figura 2 mostra as etapas do processo da história natural das doenças 

crônicas não transmissíveis e que corrobora com os parágrafos acima citados neste 

capítulo. 
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Figura 2 - Etapas do processo da história natural das doenças crônicas não 

transmissíveis do Relatório de Status Global em doenças não transmissíveis da 

Organização Mundial da Saúde (2014) 

 
Fonte: Relatório de Status Global em doenças não transmissíveis, 2014, OMS.16 

 

De acordo com o item “c” das etapas do processo da história natural das DCNT, 

o tabagismo é um fator de risco modificável das doenças crônicas não transmissíveis 

e é líder global entre as causas de mortes evitáveis. Para o INCA e ANVISA o 

tabagismo é considerado uma doença crônica não transmissível, que causa 

dependência física e psicológica.17 

As principais causas de morte por tabagismo são as doenças cardiovasculares 

(DCV), câncer de pulmão e doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC). Até 

2030 o número de mortes por tabagismo chegará a 10 milhões por ano e será a 

terceira causa de mortalidade no mundo.18 

Atualmente, um em cada quatro países têm dados insuficientes para monitorar 

essa “epidemia”. Além disso, uma em cada cinco pessoas fuma no mundo; no Brasil, 

duzentas mil pessoas morrem por ano por conta do tabagismo, ou seja, vinte e três 

pessoas morrendo por hora.18 

Em função disso, em 2018 a ONU criou uma parceria junto à Federação 

Mundial do Coração (FMC), com objetivo de alertar as populações mundiais sobre os 

riscos que o tabagismo ocasiona, também, ao funcionamento do sistema 

cardiovascular. “Por ano, as doenças cardiovasculares provocam 17,9 milhões de 

óbitos, isto é, 44% de todas as mortes por patologias crônicas não transmissíveis”.19 

Para chamar a atenção no Dia Mundial sem Tabaco (2018), a OMS focou no 

fato de que o tabaco não causa apenas câncer, ele literalmente destrói corações. Para 
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o especialista em DCNT Douglas Bettcher, entre as medidas para a redução dos 

riscos e para a saúde do coração devido ao tabaco, estão: “tomar todos os espaços 

públicos e locais fechados totalmente livres do fumo, e promover o uso de 

advertências sobre embalagens de tabaco que demonstrem os riscos que ele traz à 

saúde”.19 

Um outro fator de risco modificável das doenças crônicas não transmissíveis, 

segundo a OMS e o MS é o uso nocivo do álcool ou alcoolismo. Para o INCA e 

ANVISA, o alcoolismo é considerado uma DCNT com aspectos comportamentais e 

socioeconômicos.20 

De acordo com a OMS, mais de 3 milhões de pessoas morrem todos os anos 

por consequência do álcool, isto é, quase 6% de todas as mortes no mundo. Vinte e 

cinco porcento dessas mortes tinham idade entre 20 e 39 anos. Segundo a OPAS, as 

escolhas em relação ao estilo de vida são influenciadas por pressão da indústria e do 

comércio, e o resultado disso pode ser retratado em mortes por cirrose hepática, 

câncer, distúrbios neurológicos e maior exposição a acidentes e em situações de 

violências. 20 

A obesidade também é um outro fator de risco modificável das DCNT, segundo 

o MS.8 Contudo, de acordo com Pinheiro et al., no artigo publicado na Revista de 

Nutrição (2004), 

[...] a obesidade é considerada uma DCNT, devido ao acúmulo excessivo de 
gordura corporal em extensão tal, que acarreta prejuízos à saúde dos 
indivíduos. A etiologia da obesidade é um processo multifatorial que envolve 
aspectos ambientais e genéticos.21 

 

É relevante informar que, o sobrepeso (índice de massa corporal [IMC] de 

25kg/m² a 29,9kg/m²) e a obesidade (IMC 30kg/m² ou superior) resultam em 

alterações metabólicas como resistência à insulina e aumento da pressão arterial, do 

colesterol e dos níveis de triglicérides”.18 

Segundo o MS, o brasileiro está mais obeso, pois, em 10 anos a prevalência 

da obesidade passou de 11,8% (2006) para 18,9% (2016), isto é, um em cada cinco 

brasileiros está obeso.12. Nesse contexto, é importante destacar que fatores como a 

industrialização, a urbanização, o desenvolvimento econômico e a globalização 

alimentar têm expandido as doenças crônicas não transmissíveis, nos países 

desenvolvidos e nos países em vias de desenvolvimento.8 
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Em território global, um em cada seis adultos está obeso. Um em cada três 

adultos está hipertenso e um em cada dez, está diabético. Em média, pessoas 

severamente obesas podem morrer de oito a dez anos mais cedo em relação às 

pessoas de peso normal.18 

A obesidade é, portanto, considerada uma “epidemia global” que tem diversos 

fatores relacionados com o ritmo de vida moderno das grandes metrópoles. Os 

principais causadores da doença são o sedentarismo, má alimentação, fatores 

emocionais e condições corporais. Dentre o aumento da pressão arterial, a obesidade 

pode causar também, doenças cardiovasculares, artrite, apneia, AVC e AVE, 

colesterol alto, depressão, diabetes tipo 2, artrose, pedra na vesícula, câncer, 

enfraquecimento do sistema imunológico, desnutrição e desenvolvimento de 

síndromes.22 

O sedentarismo, de acordo com a OMS e OPAS é um outro fator de risco 

atualmente latente. Segundo um estudo realizado pelo IBGE, 46% dos adultos no 

Brasil são sedentários, ou seja, mais de 67 milhões de pessoas. Desta amostra do 

IBGE, 39,8% são homens e 51,5% são mulheres, representando 27,4 milhões e 39,8 

milhões, respectivamente.23 

O sedentarismo em território global também é preocupante, mais de 1,4 bilhão 

de pessoas não praticam atividade física suficiente, isto é, um em cada quatro adultos 

é sedentário. Para a OMS a recomendação mínima de exercícios moderados é de 150 

minutos por semana, já para exercícios intensos, a recomendação é de 75 minutos 

por semana.23 

De acordo com a ONU, “o sedentarismo custa 54 bilhões de dólares em 

assistência médica direta”. Desse montante, “57% ficam a cargo do setor público e os 

outros 14 bilhões de dólares, em perdas econômicas atribuídas a quedas de 

produtividade”,24 pois aumenta a prevalência de doenças cardiovasculares (DCV), 

diabetes 2, demência e alguns tipos de câncer.23 

Nos últimos anos, a OMS tem intensificado seus esforços contra o 

sedentarismo. Lançou em maio/2018 um Plano de Ação Mundial sobre Atividade 

Física, com a meta de aumentar a prática de exercícios físicos em 10% até 2025 e 

15% até 2030, para todas as idades.23 

 

Para Tedros Ghebreyesus (OMS) ser ativo é fundamental para a saúde. 
Contudo, ser ativo no mundo moderno é um grande desafio, pois grande parte 
das cidades e comunidades não são planejadas de forma correta. E 
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complementa: precisamos de líderes (...) para ajudar as pessoas a terem uma 
vida mais saudável. Você não precisa ser um atleta profissional para ser ativo. 
Usar as escadas em vez do elevador faz a diferença. Ou andar e usar a 
bicicleta em vez de dirigir até a padaria do bairro. São as escolhas que 
fazemos todos os dias que podem nos manter saudáveis. Os líderes devem 
ajudar a tornar essas escolhas mais fáceis.23 

 

Portanto, o sedentarismo é um fator de risco para as DCNT e é considerado 

um desafio para a saúde das comunidades e sociedades mundiais, no que se refere 

aos custos financeiros onerosos. A OMS concatenado com a ONU na missão de 

disseminar, implementar e ampliar ações preventivas para as DCNT, em países em 

desenvolvimento e em países em vias de desenvolvimento, tem insistido 

constantemente que a cada um dólar investido em ações para combater as DCNT 

haverá o retorno de pelo menos sete dólares, considerando para essa análise, o 

aumento de empregos na cadeia produtiva do segmento da saúde. Nesse sentido, 

declarou o diretor-geral da OMS Tedros Ghebreyesus “combater as DCNT é uma 

oportunidade para melhorar a saúde e as economias” das comunidades e sociedades 

mundiais.1 

Os dados do Instituto Coalizão Saúde mostram que, se eliminarmos os 
fatores de risco, como o tabagismo, sedentarismo, consumo excessivo de 
álcool e dieta pouco saudável, seriam poupados 100 bilhões de reais ao ano 
do sistema. A primeira coisa a fazer é criar uma cultura que dê prioridade à 
prevenção de doenças.25 

 

Não obstante a complexidade e gravidade das doenças crônicas não 

transmissíveis, ao aumento crescente da morbidade e mortalidade, e aos custos 

diretos das DCNT aos sistemas de saúde, “grande parte dessas doenças poderia ser 

evitada, uma vez que compartilham de vários fatores de risco, como o tabagismo, 

alcoolismo, sedentarismo, alimentação inadequada”.26 

 
Para a OMS e para os sistemas de saúde em todo o mundo, os custos diretos 
das DCNT representam impacto crescente, e o controle das DCNT é 
essencial ao bom desenvolvimento dos indivíduos e das sociedades. Seu 
descontrole aumenta a pobreza e favorece a exaustão econômica dos 
indivíduos, das famílias e dos negócios em geral. A situação vigente em todo 
o mundo, em relação às DCNT é de verdadeira crise ou “epidemia”, o que 
ameaça o desenvolvimento social, econômico e ambiental global.11 

 

Segundo o World Economic Fórum 2011, realizado em Genebra, “a carga 

global das perdas econômicas por DCNT entre 2011 e 2030 é estimada em até 47 

trilhões de dólares, o que equivaleria a 5% do produto global bruto no período 

considerado”.11 
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“No Brasil, a perda de produtividade no trabalho e a diminuição da renda familiar 

por diabetes, doenças do coração e acidente vascular encefálico, entre os anos de 

2006 e 2015, terá ocasionado uma perda de US$ 4,18 bilhões de dólares na economia 

brasileira”.26 

Portanto, de acordo com a OMS, “o aumento crescente das DCNT tem um forte 

impacto na qualidade de vida das pessoas, causando morte prematura e gerando 

efeitos econômicos adversos para as famílias, comunidades e sociedade em geral”. 

Por isso, faz-se necessário “ações efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em 

evidências para a prevenção e controle dessas doenças”. Para tanto, destaca-se a 

possibilidade de mudanças nos modelos de saúde que integrem a promoção da saúde 

e a prevenção primária dos fatores de risco. E em paralelo, é preciso empenho por 

parte das autoridades tomadores de decisão e dos líderes em saúde para superar 

esse desafio global latente.27 

 

1.3 O esforço global em reduzir as taxas de mortalidade por DCNT 

 

A Assembleia Geral da ONU, em maio/2010, sob a resolução nº 265, decidiu 

convocar a primeira reunião de alto nível sobre DCNT, em setembro de 2011, em 

Nova York, com a participação dos 194 chefes de Estado, para engajamento na luta 

conta as DCNT. Na ocasião, definiram nove metas mundiais para o enfrentamento 

delas, as quais foram aprovadas pela ONU e OMS em 2012.8 São elas: 

(...) META 1 - Redução relativa da mortalidade geral por doenças 
cardiovasculares, câncer, diabetes ou pelas doenças respiratórias crônicas 
em 25%; 

 
META 2 - Redução relativa do uso nocivo do álcool em pelo menos 10%, 
conforme o caso, no contexto nacional; 

 
META 3 - Redução relativa da prevalência de atividade física insuficiente em 
10%; 

 
META 4 - Redução relativa da média populacional de ingestão de sal ou sódio 
em 30%; 

 
META 5 - Redução relativa da prevalência do consumo atual de tabaco em 
30%, em pessoas com 15 anos ou mais; 

 
META 6 - Redução relativa de 25% na prevalência de hipertensão, ou 
contenção da prevalência de hipertensão, dependendo das circunstâncias do 
país; 

 
META 7 – Impedir o aumento da diabetes e da obesidade; 

 
META 8 - Tratamento farmacológico e aconselhamento (incluindo o controle 
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glicêmico) de pelo menos 50% das pessoas que o necessitam para prevenir 
ataques cardíacos e acidentes cerebrovasculares; 

 
META 9 - 80% de disponibilidade de tecnologias básicas e medicamentos 
essenciais, incluídos os genéricos, necessários para tratar as principais 
DCNT, acessíveis em centros públicos e privados. 8 

 

Nesse interim, a OMS em 2011 convocou os dirigentes dos países membros 

para uma Conferência Global sobre Estilos de Vida Saudáveis e Doenças Crônicas 

não Transmissíveis, para tratar dos impactos do envelhecimento da população 

mundial, bem como dos custos diretos dos sistemas de saúde referentes às DCNT, 

os quais representam impacto crescente face a “epidemia” global de DCNT em países 

desenvolvidos e em países em vias de desenvolvimento.27 

De acordo com a OMS, com esse conjunto de metas e respectivos indicadores, 

será possível apoiar, monitorar, comparar e avaliar as situações e tendências das 

DCNT em cada país membro. Isso representa ainda segundo a OMS, um progresso 

importante para a prevenção e controle das DCNT, cujos papeis são: “fomentar 

visibilidade, conscientizar e ampliar o compromisso político e de ação global e 

singular, em cada país, de forma coordenada e forte, no que rege a prevenção e 

controle das DCNT”.8 

A segunda reunião de alto nível para DCNT foi em 2014, em Genebra, e nela 

os países se comprometeram a estabelecer em 2015, investimentos em melhores 

recursos e de forma assertiva, em investimentos reais e factíveis. Na ocasião, a ONU 

se pronunciou afirmando que o avanço ao combate às DCNT “está ligado também ao 

fortalecimento das lideranças políticas com o foco na aceleração da prevenção e do 

controle das DCNT”.28 

Com um olhar mais macro e estratégico, Tedros Ghebreyesus, diretor geral da 

OMS, pediu aos países membros intensificar seus esforços para combater forte e 

coordenadamente as doenças crônicas não transmissíveis. “É necessária uma ação 

política mais clara para lidar com restrições, incluindo a mobilização de recursos 

internos e externos e salvaguardando comunidades de interferências de operadores 

econômicos poderosos",7 sejam estes ligados ao setor agropecuário, as indústrias de 

alimentação e/ou de bebidas alcoólicas.29 

Tedros Ghebreyesus pediu também prioridade para o desenvolvimento e o 

maior uso das tecnologias na saúde,  
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[...] desenvolverão uma estratégia global sobre saúde digital, cujo objetivo é 
focar no aumento de escala dessas tecnologias nos países, fornecendo 
assistência técnica e orientação normativa, bem como, monitoramento de 
tendências e promoção de melhores práticas para ampliar o acesso aos 
serviços de saúde. (...) o uso de mensagens de texto de celular (ou por 
WhatsApp) já operante, para promover mudanças positivas de 
comportamento, tendo em vista a prevenção e o gerenciamento de doenças 
como o diabetes.30 

 

A terceira reunião de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas 

prevista para 2018, visa examinar o progresso do cumprimento das metas mundiais 

estabelecidas para 2025.5 

Em paralelo às reuniões de alto nível, o Ministério da Saúde concatenado com 

a OPAS/OMS, criou o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, cujas diretrizes, estratégias e ações 

estão alinhadas a Organização Mundial da Saúde (OMS), no que se refere as DCNT 

predominantes: cardiovasculares, cânceres, diabetes e doenças respiratórias 

crônicas. “A abordagem de prevenção e controle integrados engloba todas as idades, 

bem como os quatro principais fatores de risco modificáveis: tabagismo, alimentação 

inadequada, inatividade física e consumo abusivo de bebidas alcoólicas”.8 

Portanto, o plano de ações estratégicas para o enfrentamento das DCNT no 

Brasil, nasce nesse contexto global de combate às DCNT, que aborda: 

 4 principais grupos de doenças (cardiovascular, câncer, respiratórias 

crônicas e diabetes); 

 4 fatores de risco em comum, evitáveis e modificáveis (tabagismo, 

alcoolismo, inatividade física, alimentação não saudável).26 

A tabela 01 mostra a comparação das metas globais da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) para a prevenção e controle de DCNT, com as metas do Plano de 

Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

no Brasil. 
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Tabela 1 - Metas globais do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis do Ministério da Saúde 

(continua) 

Metas globais da OMS 
Apoio do 
Brasil à 

meta 

Metas do plano de DCNT do 
Brasil 

Mortalidade prematura por doença não transmissível 

Redução relativa de 25% na probabilidade 
incondicional de mortalidade global de doenças 
crônicas (cardiovasculares, câncer, diabetes ou 
doenças respiratórias crônicas) entre as idades 
de 30-70 

Sim 

Redução da taxa de mortalidade 
prematura (<70 anos) por DCNT 
(doenças cardiovasculares, câncer, 
diabetes ou doenças respiratórias 
crônicas) em 2% ao ano 

Fatores de risco 

Álcool 
Redução de 10%, conforme apropriado, dentro 
do contexto nacional. 
Opções de metas: 
- Consumo de álcool total per capita (≥15 anos); 
ou 
- Prevalência padronizada por idade do 
consumo abusivo entre adolescentes e adultos; 
ou  
- Morbidade E mortalidade por doenças 
relacionadas ao álcool entre 
adolescentes e adultos 

Sim 
Redução das prevalências de 
consumo nocivo de álcool, de 18% 
(2011) para 12% (2022) 

Inatividade física 
10% de redução relativa de prevalência de 
atividade física insuficiente 
em adolescentes e adultos 

Sim 
Aumento da prevalência de 
atividade física no lazer, de 
14,9% (2010) para 22% (2022) 

Uso do tabaco 
30% de redução relativa da prevalência do 
consumo de tabaco atual 
em adultos e adolescentes 

Sim 
Redução da prevalência de 
tabagismo em adultos, de 
15,1% (2011) para 9,1% (2022) 

Ingestão de sal/sódio 
30% de redução relativa do consumo médio de 
sal/sódio na população 

Sim 
Redução do consumo médio de 
sal, de 12 gramas (2010) para 5 
gramas (2022) 

 
--- 

 
--- 

Aumento do consumo de frutas e 
hortaliças, de 18,2% (2010) para 
24,3% (2022) 

Fatores de risco intermediários 

Pressão arterial 
25% de redução relativa da prevalência de 
pressão arterial elevada em pessoas ≥18 anos 
(definida como pressão arterial ≥140mmHg / 
≥90mmHg) 

Sim 

Não foram definidas metas 
nacionais para este item 
 
 
 

Diabetes e obesidade 
Deter a prevalência padronizada de diabetes em 
pessoas com 18 anos  
Deter a prevalência padronizada por idade de 
sobrepeso e obesidade em adolescentes e 
pessoas ≥18 anos (IMC≥25kg/m²) 

Sim 

Redução da prevalência de 
obesidade em crianças de 5 a 9 
anos e em adolescentes de 10 a 19 
anos 
Deter o crescimento do excesso de 
peso e da obesidade em adultos 
(≥18 anos) 
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Tabela 1 - Metas globais do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis do Ministério da Saúde 

(conclusão) 

Metas globais da OMS 
Apoio do 
Brasil à 

meta 

Metas do plano de DCNT do 
Brasil 

Respostas dos sistemas nacionais 

Terapia medicamentosa para prevenir ataques 
cardíacos e derrames 
Garantia de 50% das pessoas elegíveis 
recebendo medicamentos e aconselhamento 
(incluindo o controle glicêmico) com o objetivo 
de prevenir ataques cardíacos e acidentes 
cardiovasculares 

Sim 
Não foram definidas metas 
nacionais para este item 

Tecnologias básicas e medicamentos 
essenciais ao tratamento de DCNT 80% de 
disponibilidade de tecnologias básicas e de 
medicamentos genéricos essenciais para o 
tratamento de doenças crônicas não 
transmissíveis prioritárias, a preços acessíveis, 
em serviços de saúde públicos e privados, 
incluindo instalações de cuidados primários 

Sim 
Não foram definidas metas 
nacionais para este item 

 
--- 

 
--- 

Aumento da cobertura de 
mamografia em mulheres entre 50 
e 69 anos, de 54% (2008) para 
70% (2022) (a) 

 
--- 

 
--- 

Ampliação da cobertura de exame 
preventivo de câncer de colo 
uterino em mulheres de 25 a 64 
anos, de 78% (2008) para 85% 
(2022) (a) 

 
--- 

 
--- 

Garantia do tratamento de 
mulheres com diagnóstico de 
lesões precursoras de câncer de 
colo de útero e de mama (a) 

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde.8 

 

A tabela 2 ilustra o monitoramento das metas do Plano de Ações Estratégicas 

para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, realizado 

pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (MS). Para tanto, esta, 

utiliza-se as informações do valor da linha de base (2010), do resultado mais recente 

do VIGITEL 2017 e da abrangência geográfica da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), 

realizada em parceria com o IBGE. Além disso, o MS utiliza para a meta referente a 

mortalidade, o Sistema de Informação sobre Mortalidade.12 

De acordo com o monitoramento, é relevante ressaltar a evolução da maioria 

das metas conquistadas, as quais podem ser observadas e confirmadas nas linhas 
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verdes. Nas demais linhas apresentadas em amarelo e rosa, representam meta 

estável e meta não alcançada, respectivamente. 

No tocante a meta de contenção do crescimento da obesidade em adultos, 

referente a linha rosa da tabela 02, é importante destacar que, 

 

[...] os países adotaram metas para deter o excesso de peso (IMC superior a 
25kg/m²) e obesidade (IMC>30/m²) em pessoas com 18 anos e adolescentes. 
No caso específico do Plano brasileiro, também está estabelecida a meta de 
redução do excesso de peso e obesidade em adolescentes e crianças. Esta 
meta é bastante ousada e, embora existam programas de prevenção em 
andamento, especialmente em escolas, ainda faltam evidências claras de sua 
factibilidade no longo prazo. 27 

 

Tabela 2 - Monitoramento das metas globais do Plano de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil do Ministério da 

Saúde 

 
Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, Brasília-DF, Brasil.12 
*Taxa de mortalidade padronizada, com base na população brasileira (Censo 2010) 

 

Um exemplo relevante de projeto integrado, dentre outros tantos, e que vale 

ressaltar é o projeto: “Comer bem e melhor: promovendo alimentação saudável entre 

crianças e adolescentes”, cujo objetivo é o de “pensar, construir coletivamente 

conteúdos e estratégias para mobilizar mais adolescentes, numa perspectiva de 

educação em saúde e entre pares”. Em agosto/2018, por meio do Fundo das Nações 
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Unidas para a Infância (UNICEF), realizou-se um workshop para adolescentes sobre 

alimentação saudável em três capitais brasileiras, Recife, Rio de Janeiro e Manaus. 

Na ocasião, os participantes debateram sobre “rotulagem de alimentos, alimentos in 

natura e ultra processados, teor de açúcar e receitas regionais”.31 

“Precisamos promover a alimentação saudável e assim prevenir o excesso de 

peso entre crianças e adolescente”, disse Luciana Phebo, coordenadora nacional da 

Plataforma dos Centros Urbanos do UNICEF no Brasil. Essa plataforma é uma 

iniciativa do UNICEF desenvolvida desde 2008, em parceria com governos e a 

iniciativa privada, por meio da operadora de saúde Amil e da Rio Grande Energia S.A. 

(RGE), uma empresa da CPFL Energia.31 

Por ser um projeto integrado, tem em seu escopo outras ações direcionadas as 

crianças e adolescentes, como por exemplo, a redução da exclusão escolar e os 

direitos da primeira infância.32 Dessa forma, corrobora também com o objetivo do 

Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis no Brasil do Ministério da Saúde: “o de promover o desenvolvimento 

e a implementação de políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas 

em evidências para a prevenção e o controle das DCNT e seus fatores de risco”.8 

Portanto, podemos afirmar que cada vez mais presenciaremos novas alianças 

e parcerias entre instituições, sejam estas públicas, privadas ou organizações não 

governamentais. “Essas parcerias podem trazer inúmeros benefícios de mercado e 

operacionais, mas podem também prover maior estabilidade, capital político e 

capacidade de ação”.33 
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2 MUDANÇAS NO CONCEITO DE SAÚDE E NO PERFIL DE USUÁRIOS 

 

O estudo MMA Mobile Report Brasil 2016, por exemplo mostrou que 4 em 
cada 10 brasileiros faziam compras pelo telefone celular e passavam, em 
média, 3 horas e 14 minutos por dia conectados com o aparelho. No mesmo 
ano, a Pesquisa Nacional de Amostra Por Domicílios (PNAD Contínua), 
realizada pelo IBGE, revelou que, à época, 92,3% dos brasileiros usavam os 
próprios smartphones como meio principal de conexão à web.34 

 

O mundo está cada vez mais dinâmico, interativo, digital e sustentável. “No 

Brasil a população nativa digital representa 80 milhões de pessoas”. O perfil das novas 

gerações representará a maior parte do mercado de trabalho, bem como a dos 

usuários da saúde pública e/ou privada. Muito conectados e antenados com as 

tecnologias, estão constantemente em conversação e relacionamento nas redes 

sociais. Estão cada vez mais esclarecidos devido as inúmeras informações 

disponíveis na internet e redes sociais. “São cada vez mais exigentes e conscientes 

com relação a ética, integridade e sustentabilidade, no que se refere as opções de 

contratação de serviços”.35 

 

A vasta oferta de informação e a crescente conectividade entre as pessoas, 
ambas impulsionadas pela tecnologia de comunicação, estão moldando um 
novo tipo de consumidor, convencionalmente chamado de “empoderado”. 
Muitas Vezes, médicos ficam incomodados com pacientes que vão a uma 
consulta munidos de auto diagnósticos feitos após uma busca no Google. 
Reclamações contra filas e atendimentos ruins em centros de saúde inundam 
as redes sociais, todos os dias. O paciente não é mais tão paciente assim.34 

 

Contudo, é importante ressaltar que “a maior conectividade a informações nem 

sempre quer dizer informação de qualidade e/ou fidedigna ao paciente”, 

principalmente ao paciente com doença crônica não transmissível, face ao risco 

eminente de agravo do quadro clínico.34 

 
As fake news transformaram-se em uma grave questão de saúde pública. Por 
redes sociais, sites de busca e aplicativos de mensagens espalham-se 
milhares de receitas infalíveis, alimentos superpoderosos, estudos 
inexistentes ou distorcidos e outras enganações. O Ministério da Saúde que 
monitora notícias falsas desde 2009, montou no ano passado uma equipe 
com a função de escarafunchar, tudo o que é público sobre enfermidades na 
web. Em 2017, o time identificou 2200 invenções. No primeiro semestre deste 
ano, cerca de metade disso já caiu no pente-fino. 
 

Na internet, o que era um experimento, virou santo remédio – e a baba do 
quiabo acabou vendida como cura para uma doença incurável, que só em 
2016 matou mais de 61000 pessoas no Brasil. O post de 2013 prometia: 
Diabete vai sumir e suas injeções nunca mais.36 
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As transformações nos consultórios médicos por conta de novas tecnologias 

também já estão acontecendo. “Prontuários médicos, documentos e registros de 

pacientes ficam armazenados na nuvem, fornecendo ao profissional de saúde uma 

visão completa sobre os pacientes”.37 

Dessa forma, “facilita a organização dos dados e informações, o acesso a 

análise dos exames laboratoriais e de imagem, garantindo assim, agilidade no 

diagnóstico, intervenção e tratamento”. Além disso, pode gerar uma economia na 

cadeia produtiva da saúde, neste caso, na indústria laboratorial.37 

De acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria Ernst&Young (EY), um 

terço da população pesquisada “teve interesse em diagnósticos domiciliares, 

telemedicina e captação de dados por meio de seus celulares. Estamos diante de uma 

mudança cultural face ao consumo de saúde, para tratar a saúde e não a doença”.38 

Em paralelo, atualmente, grandes empresas estão investindo em saúde, seja 

por meio de um médico no local, para cuidar de sua população e/ou por meio de um 

novo campo, o da gestão da saúde. Este novo campo, sem dúvida, “precisa atuar em 

conjunto com a operadora de saúde, a fim de criar projetos e programas direcionados 

aos usuários crônicos e aos usuários considerados ultra consumidores, para monitorar 

e orientar a utilização correta do plano de saúde”.38 

 
Aliás, a cooperação entre empresas e operadoras não é o único modelo para 
promover a sustentabilidade. Grandes empresas já fazem autogestão no 
Brasil e, fora daqui gigantes como Apple e Amazon, já anunciaram a opção 
como aposta. (...) em especial estas que foram constituídas com a concepção 
do Vale do Silício, testam modelos de forma rápida e podem olhar com uma 
visão diferente o problema, reforça a EY.38 
 
São muitas as evidências de que a gestão da saúde populacional pode 
reduzir o impacto das doenças crônicas, a utilização inadequada de serviços 
e promover a melhora na qualidade de vida dos pacientes. O gerenciamento 
efetivo da saúde da população beneficia pacientes, médicos, organizações 
de saúde, todo o sistema e o país como um todo.39 

 

É relevante ressaltar que, apesar das doenças crônicas não transmissíveis 

estarem entre as doenças mais custosas, prevalentes e evitáveis, que são letais para 

63% da população mundial e 72% da dos brasileiros, não se pode garantir que os 

doentes crônicos terão seu quadro clínico estabilizado, sem a possibilidade de 

agravos clínicos, pois o diagnóstico de DCNT já está instalado. Ao contrário no que 

tange a indivíduos em baixo risco, cujos mesmos podem se beneficiar com programas 

preventivos voltados à promoção da saúde, desde que, se engajando e se 
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responsabilizando pela sua saúde, evitando também e principalmente, problemas 

graves e altos custos futuros.39 

Diante do que foi discutido neste capítulo e diante do novo campo da gestão da 

saúde nas organizações, faz-se necessário destacar a essência de um texto escrito 

por Katherine Pryor e Kevin Volpp, ambos da Universidade da Pensilvânia, na seção 

“Perspectivas” da revista médica “New England Journal of Medicine” de maio de 2018, 

no qual trata: 

Desde 2002 se comprovou que um programa de mudança de estilo de vida 
reduziu a taxa de diabetes em 58% comparado com placebo em uma 
população de pessoas com glicemia elevada em jejum e após sobrecarga de 
glicose, em um acompanhamento de 2,8 anos. Este efeito foi obtido em 31% 
das pessoas que usaram a metformina em comparação com o placebo. 
Apesar destes achados, o sistema de saúde continuou subsidiando o uso do 
medicamento e não as intervenções comportamentais. 
 
Além disso, as abordagens comportamentais se constituem em terreno pouco 
familiar aos prestadores. Certamente é mais fácil prescrever um 
medicamento, que tem acesso fácil em qualquer farmácia. 
 
Finalmente, muitos prestadores não estão cientes das altas taxas de não 
aderência a tratamentos medicamentosos. Prescrever um remédio parece 
simples para um médico, mas tomar o medicamento não parece ser simples 
para muitos pacientes. Um ano após um ataque cardíaco, apenas 40-45% 
dos pacientes toma a medicação conforme prescrito.40 

 

Portanto, faz-se necessário e de forma urgente “repensar o sistema de saúde 

como um todo, incluindo a otimização da infraestrutura e plataformas, a fim de permitir 

e contribuir para ações em maior escala com o uso da internet e dispositivos”. 40 Além 

disso, o segmento da saúde precisará se reinventar para atender as expectativas das 

novas gerações e para ser capaz de influenciá-los, no quesito educação da saúde, 

prevenção e promoção da saúde e qualidade de vida.35 

 

2.1 Panorama da saúde nas organizações 

 

“O envelhecimento da população, a incorporação de novas tecnologias, além 

de desperdícios e fraudes, são os principais motivos da escalada dos custos médico-

hospitalares”.41 

[...] em 2017 cerca de R$100 bilhões de reais foram desperdiçados, isso 
significa 20% da verba total gasta com a saúde pública e privada no país, 
segundo a Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP). Os 
responsáveis deste desperdício gigantesco são erros médicos, exames 
desnecessários, excesso de consumo de materiais e fraudes, que por sua 
vez também passam por processos de gestão equivocados.42 
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[...] temos um modelo “hospitalocêntrico” da assistência à saúde, em que tudo 
gira em torno do hospital. As pessoas acreditam que é lá que tudo se resolve, 
[...] aos hospitais deveriam ser reservados apenas os casos que necessitam 
atenção terciária, com infraestrutura de alta complexidade, que permita a 
realização de procedimentos invasivos e especializados.43 

 

“Os sistemas de atenção à saúde estão em crise, de um lado devido a 

prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, e por outro lado, por conta de 

sistemas fragmentados de atenção à saúde, que operam apenas de forma pontual e 

reativa”.11 

As DCNT “requerem esforços contínuos, sustentáveis e de longo prazo”. Dessa 

forma, “as soluções pontuais e focadas nas doenças agudas e nas agudizações das 

doenças crônicas, precisam ser substituídas por estratégias preventivas abrangentes 

e duradouras”.11 

De acordo com o relatório internacional Medical Trends Around the World da 

consultoria Mercer Marsh Benefícios, em 2018 “o Brasil terá o segundo maior índice 

entre os países da América Latina, com uma inflação médica estimada em 15,4%, 

atrás apenas da Argentina com 26%”.44 

Segundo o diretor executivo da Mercer Marsh Benefícios avalia que: 

 
No Brasil, esses fatores têm forte influência sobre o sinistro médico, pois tem 
relação direta com doenças que envolvem tratamentos complexos e de alto 
custo. [...] O custo de uma população com doenças crônicas é de 3 a 5 vezes 
maior em relação ao custo saúde de uma população saudável, considerando 
a mesma idade média.44 

 

Diante dos cenários apresentados neste capítulo, o benefício saúde é uma das 

principais preocupações das empresas atualmente, por conta do alto custo dos planos 

de saúde, que passou a representar até 12,71% da folha de pagamento, de acordo 

com a pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH).45 

Com a crise econômica e com o aumento dos gastos na saúde, muitas 

empresas estão cada vez mais achatando os benefícios dos planos de saúde. “A 

varejista mineira Zema atualmente só oferece aos seus profissionais, planos com 

internação em enfermaria. Outro exemplo é a paraense Yamada, que parou de dar 

cobertura a cônjuges dos empregados”.41 

Segundo a consultoria Mercer Marsh Benefícios, “em alguns casos, os gastos 

com saúde podem chegar a 25% dos custos da folha de pagamento. O valor médio 

gasto por profissional com seguro saúde mais que dobrou nos últimos cinco anos”.46 
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Para melhorar esse cenário, as empresas têm adotado ações diferenciadas e 

preventivas para promover a saúde de profissionais. A Ticket, empresa ligada a 

tecnologia e inovação, com marca reconhecida e pioneira no setor de refeição, “tem 

apoiado as empresas com um modelo de vida saudável por meio de um app, o Ticket 

Fit. É uma plataforma com acesso a dicas de alimentos saudáveis e exercícios físicos, 

onde o usuário pode registrar sua rotina em um diário”.45 

Além disso, a Ticket acaba de lançar o Ticket Saúde. Trata-se de “um produto 

novo no mercado para a assistência à saúde do trabalhador. Com uma rede de 

médicos, clínicas e laboratórios credenciados, cujo produto pode oferecer serviços 

com valores estimados a 80% mais baixos em relação aos do mercado”. É um cartão 

digital pré-pago carregado mensalmente pela empresa. É extensivo aos dependentes, 

sem custo adicional pela empresa.45 

 
Em um país com mais de 200 milhões de habitantes marcado pela 
diversidade territorial – torna ainda mais indispensável incentivar práticas 
inovadoras. [...] Nesse cenário, a melhoria da qualidade, segurança, impacto 
e eficiência dos sistemas de saúde é objetivo da Inovação em saúde. A efetiva 
implementação [...] do atendimento integral a toda população, com equidade 
e garantia de participação social – exige discussão e qualificação permanente 
das pessoas envolvidas nesse processo.47 

 

A empresa de tecnologia Ahgora Sistemas, pioneira no desenvolvimento de 

tecnologias em gestão de pessoas, explica que “todo investimento em ações 

relacionadas a saúde, é essencial para garantir a qualidade de vida dos colaboradores 

e pode contribuir para a redução das taxas de afastamentos”, bem como na “redução 

dos altos custos com intervenções e tratamentos de doenças”.46 

Segundo um estudo realizado pela Quantum Workplace e Limeade, “empresas 

que implementam ações relacionadas a saúde, contribuem para colaboradores 38% 

mais motivados e engajados na produtividade”.46 

Portanto, segundo Michel Porter, professor da Universidade de Harvard, que 

tem se dedicado ao estudo da reforma do sistema de saúde americano, afirma que os 

“empregadores estão aprendendo que eles também precisam ir além da simples 

contenção de despesas e focar na promoção da saúde”.41 

 

[...] uma vez que o envelhecimento da população é inevitável, o melhor 
investimento é aumentar a promoção, a prevenção e o controle dos fatores 
de risco da população, para que as pessoas envelheçam com mais saúde e 
com menos gastos em tecnologia médica e procedimentos de alto custo, 
destaca André Medici, economista do Banco Mundial e especialista em saúde 
pública.48 
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2.2 Programa de melhoria na gestão de profissionais com doenças crônicas 

não transmissíveis 

 

Segundo a The Lancet, uma revista científica sobre medicina, divulgou em 2011 

que “o Brasil passou a focalizar mais as DCNT; as políticas implementadas ampliaram 

o escopo da ação da preocupação tradicional com o cuidado médico para a 

prevenção, promoção da saúde e ação intersetorial.”29 

 
Em 2006, após discussões e acordos realizados por representantes nos 
níveis federais, estadual e municipal, uma ampla política de promoção da 
saúde foi aprovada. A política incluiu uma série de ações em articulação 
intersetorial e desenvolvimento de políticas, educação em saúde, 
monitoramento de doenças e de fatores de risco e fornecimento de atenção 
à saúde centrada em dietas saudáveis, atividade física, redução do 
tabagismo e do uso prejudicial de álcool. Para apoiar atividades locais de 
promoção de saúde, o Ministério da Saúde transferiu R$ 5 milhões 
(aproximadamente US$ 2 milhões) para 27 capitais em 2005. Em 2009, a 
alocação havia subido para R$ 56 milhões (cerca de US$ 25 milhões), 
distribuídos competitivamente para 1277 estados e municípios. Tal iniciativa 
encoraja a expansão, dentro de uma estrutura que estimula a adoção de 
intervenções efetivas”.29 

 

E paralelamente a isso,  

 
[...] a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, desde 2004, através 
de uma política indutora, vem estimulando as operadoras a repensarem a 
organização da atenção prestada aos usuários por meio de uma visão 
ampliada da saúde, saindo do modelo de atenção centrado na doença para 
um modelo com práticas cuidadoras e integrais que promovam a interface 
necessária entre a promoção da saúde e a prevenção de doenças e os 
demais níveis e complexidade da assistência à saúde, em prol da garantia do 
acesso aos serviços e da melhoria da qualidade de vida deste grupo 
populacional. [...] Dessa forma, a ANS vem promovendo no setor o debate 
sobre a incorporação de práticas inovadoras na assistência e na gestão dos 
serviços na saúde suplementar, com peculiar ênfase para a prevenção de 
doenças e o gerenciamento de riscos e condições crônicas de saúde.49 

 

De acordo com a área de gestão da saúde da Amil, faz-se necessário “contribuir 

para uma mudança de paradigma no setor: evitar a doença e acompanhar os usuários 

que já tem enfermidades, especialmente as crônicas, por meio de um cuidado 

integrado”.48 

Pensando numa visão ampliada da saúde e na construção e desenvolvimento 

de um programa de melhoria na gestão de profissionais com doenças crônicas não 

transmissíveis, primeiramente estabelecemos as premissas abaixo, as quais nos 

servirão de base para este estudo. 
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 Entender que “Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental 

e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de 

enfermidade. 50 Para tanto, o atendimento precisa ser integral, com 

prioridade para as atividades preventivas”.51 

 

 Compreender e “avaliar os fatores sociais, econômicos, culturais, 

étnicos/raciais, psicológicos, geográficos e comportamentais que podem 

influenciar a saúde de uma população, em relação aos seus fatores de 

risco”.52 

 

 Conhecer e “entender individualmente o estilo de vida de uma 

determinada população. O conceito de Estilo de Vida está ligado ao 

conjunto de hábitos e costumes, que podem ser influenciados, 

modificados, encorajados ou inibidos pelo processo de socialização”.10 

 

Em relação a construção e desenvolvimento de um programa de melhoria na 

gestão de profissionais com doenças crônicas não transmissíveis, utilizamos como 

referência as diretrizes e estratégias do Plano de ações estratégicas para o 

enfrentamento das DCNT no Brasil, concatenado ao modelo de atenção aos 

portadores de DCNT, ambos criados e desenvolvidos pelo Ministério da Saúde.8,11 

O Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das DCNT no Brasil do 

Ministério da Saúde, “promove o desenvolvimento e a implementação de políticas 

efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o 

controle das DCNT predominantes e dos fatores de proteção e riscos modificáveis”.8 

O plano visa também, “reduzir a morbimortalidade e incapacidades causadas 

pelas DCNT por meio de ações preventivas e promocionais de saúde, associadas à 

detecção precoce e ao tratamento oportuno, a partir da atenção básica e da 

participação comunitária”. Esse plano de ações estratégicas é estruturado em três 

eixos estratégicos: Vigilância, informações, avaliação e monitoramento; Promoção da 

saúde; e Cuidado integral de DCNT.8 

 
Para vencer a atual lógica do setor, de modo a estabelecer uma adequada 
coordenação do cuidado, é fundamental o investimento no sentido de 
conhecer melhor as condições de saúde de todos os usuários, seus fatores 
de risco e necessidades em saúde. Segundo Mendes (2012, p. 163), sem a 
estratificação da população em subpopulações de risco é impossível prestar 
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a atenção certa, no lugar certo, com o custo certo e com a qualidade certa. A 
estratificação por risco é de suma importância para não ocorrer uma suboferta 
de cuidados necessários a portadores de maiores riscos e/ou uma oferta de 
cuidados desnecessários a portadores de condições de menores riscos [...]. 
Portanto, as operadoras devem conhecer o perfil epidemiológico de sua 
carteira, pois somente dessa forma podem antecipar-se em relação às 
necessidades em saúde de sua população, organizando a assistência 
prestada.49 

 

O eixo da vigilância, informações, avaliação e monitoramento, “fomenta e apoia 

o desenvolvimento e o fortalecimento da vigilância integrada de DCNT predominantes 

e seus fatores de proteção e riscos modificáveis”. Além disso, “avalia e monitora o 

desenvolvimento do Plano de ações estratégicas".8 

Portanto, “é um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, 

(armazenamento), análise e disseminação de dados, extraídos das ações e eventos 

relacionados à saúde, com o objetivo de planejar e implementar medidas para a saúde 

da população”.52 

Segundo a Portaria 3252 de dezembro de 2009, a integração entre a 
Vigilância em Saúde e a Atenção Primária à Saúde é condição obrigatória 
para construção da integralidade na atenção e para o alcance de resultados, 
com desenvolvimento de um processo de trabalho condizente com a 
realidade local, que preserve as especificidades dos setores e compartilhe 
suas tecnologias, tendo por diretriz a educação permanente dos 
profissionais de saúde, com abordagem integrada nos eixos da clínica, 
vigilância, promoção e gestão.52 

 

Especificamente ao primeiro eixo (Vigilância, informações, avaliação e 

monitoramento), “a OMS recomenda o método progressivo, especialmente para os 

países em desenvolvimento. É composto por três passos, cujos dados utilizados 

referem-se ao passado, presente e futuro”.53 

 
O tempo passado do quadro 01 se refere a óbitos nos três passos. O 
indicador usado é a taxa de mortalidade específica por idade, sexo e causa, 
dependendo do passo (dados secundários). Apenas no passo 2 a autópsia 
verbal é obtida por entrevista (dados primários) e o indicador não é taxa de 
mortalidade. O tempo presente refere-se a dados de morbidade, sendo 
baseada em dados secundários nos passos 1 e 2 e em dados primários 
(prevalência e incidência) no passo 3. No tempo futuro os dados são 
primários (inquéritos) e os três passos estão direcionados para fatores de 
risco.53 
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Quadro 1 - Método progressivo da OMS para vigilância das DCNT 

 

Fonte: OMS, Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia 

 

O método progressivo da OMS para avaliação de fatores de riscos, “é um 

processo sequencial que começa com a compilação de informações por meio de 

questionário sobre os fatores de risco chaves (passo 1)”, seguido de “medições físicas 

essenciais (passo 2)” e posterior “recomendação da coleta de amostras de sangue 

para a avaliação bioquímica (passo 3)”, conforme detalha o quadro 02.53 

 

Quadro 2 - Método progressivo da OMS para avaliação de fatores de risco 

 

 Fonte: OMS, Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia 
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O segundo eixo do plano de ações estratégicas é a promoção da saúde, cujo 

objetivo é “priorizar e incentivar intervenções e ações que promovam e estimulem a 

adoção de comportamentos e estilos de vida saudáveis em território nacional”. 

Além disso, “aborda as condições sociais e econômicas no enfrentamento dos 

fatores determinantes das DCNT e proporciona a população, políticas e medidas 

saudáveis no campo da saúde, contribuindo para a construção de comportamentos 

saudáveis ao longo da vida”.8 

Prevenção de doenças e promoção da saúde não tem o mesmo significado.  

Promoção da saúde segundo a FIOCRUZ, 

 
[...] é o conjunto de intervenções individuais, coletivas e ambientais 
responsáveis pela atuação sobre os determinantes sociais da saúde. Refere-
se as políticas e ações sobre os condicionantes e determinantes sociais da 
saúde, dirigidas a impactar favoravelmente a qualidade de vida e ações de 
ampliação da consciência sanitária somando-se aos direitos e deveres da 
cidadania, educação para a saúde, estilos de vida e aspectos 
comportamentais.54 

 

Prevenção de doenças segundo o Ministério da Saúde, 

 
[...] está ligada ao ato de prevenir enfermidades (e/ou agravos) e tem por 
objetivo a redução do risco de se adquirir uma doença específica por reduzir 
a probabilidade de que uma doença ou desordem venha a afetar um 
indivíduo.55 

 

Assim, tanto a promoção da saúde como a prevenção de doenças “pressupõe o 

deslocamento do processo de trabalho centrado em procedimentos, para um 

processo centrado no usuário”.49 “A gente está tentando mostrar a importância de 

criar projetos em que a pessoa seja o foco e o centro do cuidado”.48 

O terceiro e último eixo estratégico é o cuidado integral de DCNT, no qual 

“fortalece a capacidade de resposta dos sistemas de saúde (SUS e saúde 

suplementar) planejando um conjunto de intervenções focada numa abordagem 

integral da saúde, com vistas à prevenção e ao controle das DCNT”.8 

 
Linha do cuidado é a imagem pensada para expressar os fluxos assistenciais 
[...] ao usuário, no sentido de atender às suas necessidades de saúde. É 
como se ela desenhasse o itinerário que o usuário faz por dentro de uma rede 
de saúde incluindo segmentos não necessariamente inseridos no sistema de 
saúde, mas que participam de alguma forma da rede, tal como entidades 
comunitárias e de assistência social.56 
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Portanto, “a abordagem integral das DCNT inclui atuação em todos os níveis 

da promoção, prevenção e cuidado integral, articulando ações da linha do cuidado no 

campo da macro e da micropolítica”.8 

 
Segundo Malta e Mehry, 2010, no campo da macro política, situam-se ações 
regulatórias, articulações intersetoriais e organização da rede de serviços; na 
micropolítica, atuação da equipe na linha do cuidado, vinculação e 
responsabilização do cuidador e produção da autonomia do usuário.8 

 

Dessa forma, os três eixos do plano de ações estratégicas, abordados neste 

item, fazem parte de um modelo de atuação no que tange a abordagem integral no 

cuidado crônico, contendo quatro componentes: 

 “autogerenciamento por meio de aconselhamento, educação e 

informação 

 sistema de saúde (equipes multidisciplinares) 

 decisões tomadas por guidelines baseados em evidências 

 treinamentos dos profissionais 

 e sistema de informação clínico contendo informações do portador de 

DCNT”.8 

Nesse sentido, é possível confirmar o modelo de atuação para cuidados 

crônicos na figura 3. 

 

Figura 3 - Abordagem integral da linha de cuidado em doenças crônicas 

 
Fonte: Nolte; McKee, 2008 (adaptado), Secretaria de Vigilância em 

Saúde, Ministério da Saúde.8 
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Desse modo, a abordagem integral da linha de cuidado em doenças crônicas é 

“uma construção compartilhada de diagnósticos e medidas terapêuticas e/ou uma 

gestão compartilhada do cuidado, com foco no paciente como um todo, na qual a 

integração entre as equipes é horizontalizada face as ações coletivas de prevenção e 

promoção da Saúde”.57 

É “uma metodologia para a gestão do trabalho sob um novo modo de produzir 

saúde num processo de construção compartilhada, criando uma proposta de 

intervenção pedagógico-terapêutica entre as equipes, por meio da construção de um 

cuidado colaborativo”.58 Portanto, “queremos oferecer ferramentas ao paciente para 

que ele, de fato, participe das decisões que o afeta, questione e saiba que podem 

existir alternativas de diagnóstico e tratamento. Queremos o paciente como 

protagonista do cuidado.34 

Por isso, é importante deixar claro que, as DCNT diferem das condições agudas 

pois, “tem características específicas e complexa em relação a seus fatores 

etiológicos ou condicionantes, aos determinantes sociais e nas respostas necessárias 

por parte dos sistemas de serviços de saúde”,11 

 

[...] marcada, de um lado por uma situação de saúde na qual é forte a 
predominância de condições crônicas e, por outro lado, sistemas 
fragmentados de atenção, que operam apenas de forma episódica e reativa, 
voltado principalmente para a atenção às condições agudas e às agudizações 
das condições crônicas.11 

 

Também, “exigirão possíveis intervenções individuais, familiares e grupais, 

aplicadas e monitoradas por equipes multidisciplinares, demandando elementos 

cognitivos e tecnológicos em diferentes disciplinas, como na sociologia, antropologia, 

psicologia e sobretudo, na educação”.11 O quadro 03 resume estes aspectos. 
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Quadro 3 - Características e necessidades de cuidados dos portadores de DCNT 

Fatores de risco 

biológicos e 

comportamentais; 

poluentes 

-Intervenções educacionais visando fatores 

comportamentais 

 

 

Duração: longo 

prazo, episódios de 

repetição e 

acutizações 

- Cuidados contínuos, de longo prazo, com foco na APS 

- Cuidados planejados de forma prospectiva e proativa 

- Capacitação de pacientes: alcance de metas, solução de 

problemas, autocuidado, participação nos processos 

decisórios clínicos 

- Adaptação entre condições da prestação de serviços e 

necessidades dos pacientes, em panorama de mudanças 

- Interação ativa e regular: pacientes e membros da equipe 

de saúde 

Comorbidades - Ações multidisciplinares, em equipe  

- Coordenação entre os diferentes prestadores de serviços 

Surgimento de 

disfunções 

- Envolvimento dos pacientes e suas famílias  

- Ação em rede com outros serviços sociais 

Fonte: European Observatory of Health Systems, 2010, Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério 
da Saúde.12 

 

Além disso, a abordagem integral da linha de cuidado em DCNT deve passar 

por todo o ciclo da vida de um indivíduo. “As medidas de promoção da saúde e 

prevenção de DCNT quanto a exposição aos fatores de riscos modificáveis, devem 

começar na gestação, passar pela infância e adolescência, até a fase adulta, 

persistindo durante todo o curso da vida”,8 conforme mostra o quadro 04. 
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Quadro 4 - Ciclos de vida e oportunidades de intervenção nas DCNT 

Ciclos de vida Oportunidades de intervenção nas DCNT 

Fetal 

- Nutrição materna 

- Pré natal regular, principalmente quanto a 

glicemias e PA 

Infância 

- Suplementação alimentar saudável em 

grupos alvo de baixas condições 

socioeconômicas 

- Promoção do aleitamento materno 

Adolescência 

- Programas de nutrição saudável nas escolas 

- Regulação da publicidade de alimentos 

- Redução do tempo frente à TV e promoção 

de exercícios 

- Proibição de cigarros a menores 

Vida adulta 

- Redução de fatores de risco: álcool e tabaco 

- Desenvolvimento de habilidades no preparo 

de alimentos saudáveis 

- Desenvolvimento de programas de bem-

estar no âmbito de trabalho 

- Detecção precoce e tratamento: hipertensão, 

colesterol alto, diabetes 

Envelhecimento 

- Redução de fatores de risco: álcool e tabaco 

- Promoção de controle mediante formação de 

grupos de auto ajuda (tabaco e álcool) 

Todos os estágios 

- “Frutas e vegetais cinco vezes ao dia” 

- “Trinta minutos de exercícios ao dia” 

- Prevenção do tabaco (ativo e passivo) 

- Acesso garantido aos cuidados primários em 

saúde 

- Mudanças culturais favoráveis às escolhas 

saudáveis  

- Promoção da segurança comunitária 

Fonte: European Observatory of Health Systems, 2010, Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério 
da Saúde.11 

 

 Diante do exposto em relação a abordagem integral do cuidado crônico, do 

plano de ações estratégicas para o enfrentamento das DCNT no Brasil, do Ministério 

da Saúde, “é relevante ressaltar que é possível obter benefícios atuando na promoção 
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da saúde e na prevenção de enfermidades e agravos, sobre fatores ambientais e 

estilos de vida saudáveis”.11 

 

Evidência de países onde houve grandes declínios em certas DCNT indica 
que as intervenções de prevenção e tratamento são necessárias (WHO, 
2000; WHO, 2011). Por essa razão, a reversão da epidemia de DCNT exige 
uma abordagem populacional abrangente, incluindo intervenções preventivas 
e assistenciais. A mortalidade por AVE, por exemplo, pode ser reduzida com 
o aumento de medidas preventivas como o controle da hipertensão e o 
tratamento agudo dos indivíduos que sofrem de acidente vascular 
encefálico.8 

 

Para tanto, é necessário que as medidas de prevenção e controle sejam 

definidas e embasadas de forma clara, “com evidências de efetividade e custo-

efetivas; e que os indicadores sejam mensuráveis e específicos, e sejam 

acompanhados e monitorados para o alcance das metas, identificação dos avanços, 

correção de problemas e necessidades de mudanças”.8 

É necessário também, que os modelos de atenção à saúde e cuidados 

crônicos, foquem e direcionem seus esforços na atenção primária à saúde (APS), “não 

só como porta de entrada do sistema, mas inclusive, para a capacitação dos pacientes 

para o autocuidado, seja como empoderamento, autonomia ou participação nos 

processos decisórios clínicos”.11 

Além disso, é importante que haja, 

 

[...] à integração ativa e permanente entre os pacientes e as equipes de 
saúde, com multidisciplinaridade das intervenções e a necessidade de 
coordenação entre os diferentes elementos da cadeia de prestação de 
serviços, com a formação de redes em outros serviços sociais, sob a 
coordenação da APS.11 

 

Nesse sentido, a integração ativa e permanente entre os pacientes e as equipes 

de saúde, por meio de uma rede colaborativa e compartilhada precisa focar  no pensar 

junto, resolver e dividir problemas, angustias e responsabilidades, por meio de um 

relacionamento de parceria, “propondo assim, o acompanhamento ao longo do tempo, 

a continuidade e a integralidade do cuidado entre a equipe de referência, a equipe de 

apoio, o usuário e sua família, evitando assim, encaminhamentos desnecessários” 57 

na saúde pública ou privada. 

A APS “está ganhando espaço também no dia a dia de operadoras de saúde 

brasileiras, preocupadas em promover hábitos saudáveis entre seus usuários e 
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identificar precocemente problemas de saúde, evitando, assim, complicações mais 

sérias”.43  

Antes de finalizar este item, é de extrema relevância destacar que, de acordo a 

OMS o sucesso no gerenciamento de programas de promoção da saúde e modelos 

de cuidados crônicos requer não só a realização do que foi prescrito em termos de 

medicação e terapias, “refere-se a adesão dos pacientes às instruções da equipe 

médica e multidisciplinar, acolhendo, escutando e oferecendo uma resposta positiva 

capaz de minimizar os problemas de saúde, bem como os danos e sofrimentos dos 

pacientes”.49 

Em complemento ao parágrafo anterior, segundo a OMS, há evidências 

internacionais de que, a adesão a tratamentos de longo prazo por pacientes com 

doenças de longa duração, como é o caso das DCNT, é praticada de forma pontual 

ou é interrompida precocemente. Dessa forma, “faz-se necessário, urgentemente, 

intervenções técnicas para buscar incrementar e incentivar a adesão dos pacientes. 

Para tanto, essas intervenções devem ser planejadas e baseadas em evidências, 

convincentes, consistentes, inovadoras e sem coerções”.53 

 

Nos Estados Unidos, várias intervenções de combate às doenças 
cardiovasculares são desenvolvidas em parceria com o Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC). Entre outros, o Wisconsin Cardiovascular 
Health Program, elaborado com base em 53 SECRETARIA DE VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE/MS clientes de planos de saúde, aumentou o percentual de 
pacientes com a pressão arterial controlada, passando de 48% em 2000, para 
58% em 2001. O programa identificava os pacientes e cada plano implantava 
estratégias para melhorar o controle pressórico de seus clientes.59 

 
O New York Cardiovascular Health Program avaliou os locais de trabalho 
através de instrumentos específicos e, posteriormente, orientava os 
empregadores a fazerem mudanças em prol da saúde cardiovascular dos 
seus trabalhadores. Após três anos de intervenção, houve um crescimento 
de 65% na participação em mudanças ambientais e políticas para promoção 
da saúde cardiovascular.59 

 

Por outro lado, e de uma forma mais quista para a população, “a melhoria da 

adesão ao tratamento e intervenções está intimamente ligada ao conceito de 

qualidade de vida”.11 

 

Hoje, os medicamentos têm como objetivo melhorar a qualidade de vida dos 
pacientes, bem como alcançar melhores resultados clínicos, o que é 
importante para aqueles com condições crônicas. Os medicamentos para a 
maioria das doenças crônicas têm como objetivo prevenir e controlar os 
sintomas, reduzir a frequência e a gravidade das exacerbações e melhorar a 
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saúde geral. Mas sem dúvida, uma melhor qualidade de vida deve ser seu 
objetivo mais realista.11 

 

“Qualidade de vida relacionada à saúde é um conceito multidimensional que 

envolve aspectos físicos, psicológicos e sociais. Refere-se a saúde e ao bem-estar 

total de um indivíduo e a percepção deste a respeito de sua satisfação com a vida”.10 

Portanto, qualidade de vida,  

 

[...] está ligada a uma área multidisciplinar de conhecimento que engloba 
além de diversas formas de ciência e conhecimento popular, conceitos que 
permeiam a vida das pessoas como um todo. Nessa perspectiva, lida-se com 
inúmeros elementos do cotidiano do ser humano, considerando desde a 
percepção e expectativa subjetivas sobre a vida, até questões mais 
deterministas como o agir clínico frente a doenças e enfermidades. 

 
É uma noção eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau de 
satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à 
própria estética existencial. Pressupõe a capacidade de efetuar uma síntese 
cultural de todos os elementos que determinada sociedade considera seu 
padrão de conforto e bem-estar. O termo abrange muitos significados, que 
refletem conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e coletividades 
que a ele se reportam em variadas épocas, espaços e histórias diferentes, 
sendo, portanto, uma construção social com a marca da relatividade 
cultural.60 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Testar um programa de prevenção e promoção da saúde para melhoria na 

gestão de profissionais com doenças crônicas não transmissíveis. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar as principais variáveis causais das doenças crônicas não 

transmissíveis nos profissionais da Promon Engenharia (perfil epidemiológico); 

 

 Propor indicadores e ferramentas para prevenção e gestão de profissionais 

com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Características da pesquisa 

 

Este trabalho abordou as DCNT, seus fatores de risco evitáveis e modificáveis, 

o impacto populacional, social e econômico das DCNT, assim como suas formas de 

gestão e prevenção, desenvolvendo um programa multidisciplinar de prevenção e 

promoção da saúde para melhoria na gestão de profissionais com DCNT.  

Por tratar-se de pesquisa sobre o acompanhamento de profissionais com 

doenças crônicas, foi desenvolvida uma pesquisa de natureza exploratória, qualitativa 

com uso do método de estudo de caso.61 O método do estudo de caso tornou-se uma 

das principais modalidades de pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais, 

além das áreas médica e psicológica.62 

O objetivo principal foi testar um programa de prevenção e promoção da saúde 

para melhoria na gestão de profissionais com doenças crônicas não transmissíveis, 

por meio de uma pesquisa acadêmica de natureza exploratória, qualitativa e com uso 

do método de estudo de caso, pois “possibilita a leitura da realidade, utilizando a 

perspectiva sistêmica na análise da complexidade do comportamento humano e 

estilos de vida para gerar dados mais ricos”, uma vez que trata-se de um estudo mais 

aprofundado no que se refere a um grupo de indivíduos dentro de uma organização, 

aos eventos, aos relacionamentos, as crenças, as percepções, as opiniões, enfim, a 

interpretação que os indivíduos fazem da sua própria vida.61 

De acordo com Chizzotti (1995 apud Piana),63 

 

[...] a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 
sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 
isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte 
integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, 
atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro, está 
possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas 
ações. 

 

Segundo Minayo, os estudos de caso,  

 

[...] utilizam estratégias de investigação qualitativa para mapear, descrever e 
analisar o contexto, as relações e as percepções a respeito da situação, 
fenômeno ou episódio em questão. E é útil para gerar conhecimento sobre 
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características significativas de eventos vivenciados, tais como intervenções 
e processos de mudança. Metodologicamente, os estudos de caso 
evidenciam ligações causais entre intervenções e situações da vida real.61 
 

Segundo Yin, “o estudo de caso representa uma investigação empírica e 

compreende um método abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e da 

análise de dados”.62 

A abordagem qualitativa segundo Minayo, 

 

[...] é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, 
das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que 
os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a 
si mesmos, sentem e pensam, por isso torna-se mais adequada a esta 
pesquisa. Antes de iniciar o trabalho de campo propriamente dito, é de 
fundamental importância precede-lo de uma etapa exploratória que 
contempla as seguintes atividades: a) escolha do espaço da pesquisa, b) 
escolha do grupo de pesquisa, c) estabelecimento dos critérios de 
amostragem, d) estabelecimento das estratégias de entrada em campo.61 

 

O quadro 5 apresenta as diretrizes, estratégias e ações utilizadas na 

construção do programa de melhoria na gestão de profissionais com doenças crônicas 

não transmissíveis, cujos materiais listados no quadrante azul serão detalhados no 

decorrer deste capítulo. 
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Quadro 5 - Eixos do programa de melhoria na gestão de profissionais com doenças 

crônicas não transmissíveis 

EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 

Vigilância, monitoramento e 

avaliação 

Prevenção e promoção da 

saúde 

Cuidado integral 

Processo contínuo e 

sistemático de coleta, 

consolidação, análise e 

disseminação de dados 

Assegurar ações políticas e 

medidas saudáveis para a 

construção de 

comportamentos saudáveis 

ao longo da vida 

Planejar um conjunto de 

intervenções com foco na 

abordagem integral da saúde, 

prevenção e controle das 

DCNT 

- Questionário online 

- 1º, 2º e 3º e-mail convite 

- TCLE 

- Plantão de dúvidas 

- Abordagem inicial 

- Entrevista individual 

semiestruturada* 

*Inicial e final 

 

- Planejamento do programa 

- Plano de comunicação 

- Cronograma 

- Parceiros estratégicos 

- Construção de políticas e 

ações 

 

 

- Exames clínicos e de 

imagem*  

- Consulta com cardiologista*  

- Consulta com nutricionista*  

- Assessoria esportiva com 

Educador físico 

- Coordenação e apoio, e 

acompanhamento integral 

 

Fonte: Ministério da Saúde – Adaptado pela autora. 

 

4.2 Cenário da pesquisa 

 

Os dados foram coletados na Promon Engenharia e na Fundação Promon. “O 

Grupo é constituído de sete empresas do setor privado, com mais de cinquenta anos 

de atividade e que tem em seu portfólio: 

 Refinarias de petróleo,  

 Unidades petroquímicas,  

 Terminais marítimos,  

 Usinas geradoras de energia hidrelétrica, termelétrica e nuclear,  

 Sistemas de transmissão de energia,  

 Plantas siderúrgicas e de mineração,  

 Indústrias automotiva e aeronáutica,  

 Centros empresariais e comerciais,  

 Projetos ferroviários e de transportes urbanos”.64  
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“Empresas do Grupo Promon: 

- Promon S.A. 

- Promon Engenharia Ltda. 

- Promon Intelligens Estratégia e Tecnologia Ltda. 

- Fundação Promon de Previdência Social 

- Promon Tecnologia e Participações Ltda. 

- PromonLogicalis Tecnologia e Participações Ltda. 

- PTLS Serviços de Tecnologia e Assessoria Técnica Ltda”. 

 

A pesquisa é qualitativa, é empírica (e não apenas documental). Dessa forma, 

o investigador precisa, 

 

[...] dedicar tempo aos critérios de escolha dos locais ou do local onde a 
realizará, fazendo antes uma incursão por vários ambientes, buscando 
justificar a seleção do espaço. Essa escolha envolve vários elementos: 
critérios lógicos, interação, conveniência e contatos que assegurem o êxito 
do trabalho.61 

 

A Promon Engenharia “é uma empresa que presta serviços técnicos e de 

consultoria nos campos de engenharia e arquitetura, realizando estudos e pesquisas 

e promovendo atividades de desenvolvimento científico e tecnológico”.64 

A Promon “tem os pilares de uma cultura de uma empresa original, cujos donos 

não eram um grupo de empresários, mas os próprios profissionais que nela 

trabalhavam. Sua história passou assim a trilhar um caminho diferente”.64 

É uma empresa que valoriza a cultura de ser, 

 

[...] uma comunidade de profissionais estruturada com base no 
conhecimento. Acredita que o conhecimento, utilizado de forma 
compartilhada e consciente, é instrumento-chave de realização pessoal, da 
empresa e da sociedade. O que na prática, significa dominar as técnicas de 
engenharia e gerenciamento, dispor de uma equipe altamente qualificada de 
profissionais e ter a capacidade de combinar suas competências com as de 
parceiros líderes em seus segmentos de atuação. Todos os profissionais são 
estimulados ao autodesenvolvimento, por meio de desafios, análises 
regulares de suas competências e planos de desenvolvimento de carreira.64 

 

Tem um papel de agente ativo no processo de desenvolvimento da sociedade, 

 

[...] aderiu ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) e 
integra o Comitê Brasileiro do Pacto, é membro mantenedor da Fundação 
Nacional da Qualidade (FNQ) e é associado ao Instituto Ethos que tem por 
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objetivo mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de 
forma socialmente responsável.64 

 

“Seus profissionais têm orgulho da empresa e pelos reconhecimentos 

expressivos que receberam, que os motivam a prosseguir com confiança e 

entusiasmo”.64 

 

Pelo 6º ano consecutivo, a Promon S.A. marca presença no guia “As 
Melhores Empresas para Começar a Carreira” da VOCÊ S/A e está presente 
em todas as 19 edições do Guia Você S/A como uma das Melhores Empresas 
para Você Trabalhar, com destaque na categoria carreira. 64 

 
A Fundação Promon de Previdência Social é uma entidade fechada de 
previdência complementar, com autonomia financeira, patrimonial e 
administrativa. Ela tem por objetivo instituir, administrar e executar planos 
privados e autônomos, em relação ao regime geral da previdência social 
oficial, para a concessão de benefícios de natureza previdenciária aos 
profissionais das empresas do Grupo. Sua criação em 1975 é um marco da 
expressão da capacidade que os nossos profissionais tiveram de vislumbrar 
o futuro e construir algo coerente com os ideais de realização profissional e 
humana propostos pela Promon. É, hoje, a mais antiga instituição de 
previdência privada complementar patrocinada por uma empresa privada em 
funcionamento no país.65 

 

Na Fundação Promon de Previdência Social os aposentados e respectivos 

dependentes podem permanecer no plano de saúde do Grupo, conforme Lei 9656/98 

artigos 30 e 31, referente a manutenção do plano de saúde para demitidos e 

aposentados da Agência Nacional de Saúde Suplementar.66 

 

4.3 Participantes da pesquisa 

 

Participaram do estudo 10 profissionais contratados da Promon Engenharia e 

dois profissionais aposentados pela Fundação Promon de Previdência Social, estes 

dois últimos, optantes pela permanência vitalícia no plano de saúde da referida 

empresa, opção esta sustentada pela Lei 9656/98, artigo 31 da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS), conforme mencionado no item 4.2 deste trabalho. 

Os profissionais e aposentados participantes da pesquisa de campo foram 

abordados e acompanhados pela pesquisadora por 6 meses, por meio dos 

instrumentos relacionados a seguir:  

 

I) E-mails convites com o resumo da apresentação da pesquisa e o 

questionário de saúde online para adesão voluntária ao estudo;  
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II) E-mail para agendamento do primeiro contato presencial e entrevista 

semiestruturada inicial com a pesquisadora;  

III) Outlook para confirmação do agendamento do primeiro contato pessoal 

e entrevista inicial; 

IV) WhatsApp para agendamentos e confirmações das consultas com o 

cardiologista, nutricionista, orientações online com educador físico e 

contatos com a pesquisadora, para o agendamento da entrevista 

semiestruturada final, esclarecimentos, dúvidas, ausências por motivo 

de férias, trabalho etc. 

 

Os participantes da pesquisa puderam escolher a data, horário e o local em que 

prefeririam ter o primeiro contato pessoal com a pesquisadora, ser entrevistados e 

consultados com o cardiologista e a nutricionista. 

As consultas com o cardiologista foram realizadas no Hospital Leforte nas 

Unidades da Liberdade e Morumbi, ambos em São Paulo/Capital. As consultas com a 

nutricionista foram realizadas na sede da Promon Engenharia e/ou no Hospital Leforte 

nas unidades acima citadas; e as orientações online com o Educador físico foram 

realizadas via Skype e WhatsApp. 

 

4.3.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos no estudo, os profissionais contratados da Promon Engenharia 

e aposentados da Fundação Promon de Previdência Social, que aderiram 

voluntariamente ao estudo e que assinaram o TCLE (Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido). (Apêndice A). 

 

Os profissionais e aposentados incluídos no estudo de campo foram 

inicialmente aqueles com idade igual ou superior a 29 anos, apresentando doença(s) 

crônica(s), com data de contratação superior a três meses, qualquer gênero, qualquer 

região de trabalho e quaisquer tipos de atividades e cargos. 
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4.3.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos do estudo dois participantes que não puderam permanecer na 

pesquisa, o primeiro por conta de seu desligamento da Promon Engenharia e a 

segunda, em função de constatar gravidez de risco após sua adesão à pesquisa. 

 

4.4 Coleta de Dados 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo em 2017 com o protocolo nº 

CAAE: 70142017.0.0000.5373. conforme Resolução 196/96, de 10 out 1996 do 

Conselho Nacional de Saúde.67 

Todos os participantes que concordaram em participar do estudo assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndices A) sendo garantido o sigilo 

das suas identidades. 

 

4.5 Instrumentos de coletas de dado 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas individuais orais 

semiestruturadas (inicial e final) e questionário online (Apêndice B) com perguntas 

fechadas. O questionário foi desenvolvido com base no livro “Opção: Saúde”, por 

Ricardo De Marchi da Consultoria CPH Health Solutions, e com base no material 

criado e desenvolvido pela pesquisadora em sua última atuação profissional. 

Em relação ao questionário de saúde, é importante destacar que, inicialmente 

esta ferramenta de coleta de dados foi confeccionada como um documento físico (em 

PDF), e posteriormente transformada num questionário online a pedido da Promon 

Engenharia, por meio de um link hiperlinkado a um domínio contratado pela 

pesquisadora na internet. As respostas dos interessados que responderam ao 

questionário foram programadas diretamente para o e-mail pessoal da pesquisadora 

(erikawatari@hotmail.com), sem que houvesse qualquer tipo de manipulação de 

terceiros, o que os conferiu confiabilidade e garantiu agilidade no recebimento das 

respostas. 
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Para a adesão voluntária aos possíveis participantes da pesquisa e, por 

conseguinte caracterização do perfil social, cultural, econômico e epidemiológico dos 

participantes, os dados parciais foram coletados por meio de questionário online 

(Apêndice B) contendo perguntas fechadas de saúde e dados pessoais, enviado pela 

pesquisadora por e-mail convite à lista de correios eletrônicos da empresa, 

disponibilizada pela área de RH da Promon Engenharia.  

Os dados pessoais coletados do questionário online (Apêndice B) foram: nome 

completo; RG; CPF; sexo; data de nascimento; profissão; data de admissão; 

escolaridade; estado civil; nacionalidade; naturalidade; descendência; quantas 

gerações já residem no Brasil; se tem plano de saúde ou não; se tem filhos ou não, 

se sim, quantos e qual a idade; se os filhos frequentam escola ou faculdade e cursos 

extras; se a residência é própria; se tem automóvel próprio, se sim quantos; renda 

familiar; endereço completo, telefone comercial e celular. 

Os dados de saúde coletados foram: estado de saúde atual; classificação no 

que se refere a forma física, relacionamento familiar e profissional, saúde emocional, 

saúde mental e crescimento intelectual; queixas físicas; queixas mentais; atuais 

problemas de saúde; se já passou por cirurgia e ficou internado, se sim qual o motivo 

e a data; se já passou pelo pronto socorro, se sim quantas vezes neste ano; realização 

de exames preventivos; fumo, bebidas alcoólicas e atividades físicas; se tem uma 

alimentação saudável ou não; problemas de saúde dos familiares diretos; se tem um 

médico de confiança ou um médico de família e por fim, quais assuntos de saúde tem 

mais interesse.  

Os dados do questionário online (Apêndice B) e dados pessoais dos 

participantes da pesquisa de campo foram coletados, tabulados e armazenados num 

banco de dados, desenvolvido pelo assistente técnico da pesquisa – Carlos Eduardo 

Hirata, especificamente para este estudo. Para o desenvolvimento deste trabalho, os 

questionários online foram encaminhados ao assistente técnico da pesquisa, cujo 

profissional se responsabilizou pela tabulação das informações e geração dos gráficos 

e tabelas que atribuíram suporte e evidências ao perfil social, cultural, econômico e 

epidemiológico dos participantes deste estudo. 

No banco de dados estão contidas as possíveis respostas para todas as 

perguntas disponibilizadas no referido questionários online. O assistente técnico da 

pesquisa enumerou para seu controle cada questionário respondido, e para cada 

pergunta, resposta e/ou informação contida no referido questionário online, o 
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assistente técnico utilizou uma letra e um número de controle, cujas iniciais foram “P” 

para uma pergunta, “R” para uma resposta e “I” para uma informação.  

Os questionários online foram tabulados na sua totalidade, incluindo eventuais 

não preenchimentos e/ou eventuais erros ao preenchimento. Após a tabulação de 

todas as informações no respectivo banco de dados, o assistente técnico iniciou o 

processo de geração das tabelas e gráficos, cujos mesmos foram ilustrados no item 

05 – Resultados. Para suporte a cada uma das tabelas e gráficos, o assistente técnico 

utilizou o recurso de tabela dinâmica do Microsoft Excel. As tabelas foram geradas em 

números inteiros e/ou em percentuais, para cada uma das perguntas do questionário 

online. 

A pesquisadora utilizou também tais questionários online impressos (pelo 

assistente técnico da pesquisa) para identificar com a letra “F” cada participante da 

pesquisa de campo, acompanhada de um número sequencial, começando por F1 e 

assim sucessivamente. Tal identificação foi utilizada também para os depoimentos 

das entrevistas de cada participante do estudo. (Apêndice C). 

Cada participante da pesquisa teve o primeiro contato presencial e entrevistas 

semiestruturadas inicial e final, com a pesquisadora. As entrevistas dos participantes 

foram obtidas por meio de entrevista individual oral e semiestruturada, gravada em 

áudio, realizada pela pesquisadora, utilizando-se perguntas semiestruturadas. 

Os depoimentos foram gravados em um Iphone 6s organizados e identificados 

com o nome de cada participante da pesquisa. As perguntas da entrevista individual, 

oral, semiestruturada e inicial realizadas aos participantes foram as seguintes:  

 

 Qual a importância da sua saúde para você? 

 De 0 a 10 que nota você daria para sua saúde hoje? 

 O que você mudaria em seu comportamento para ser mais saudável? 

 

E as perguntas semiestruturadas da entrevista individual, oral e final realizada 

aos participantes foram: 

 

 Qual a sua opinião sobre adotar hábitos saudáveis?  

 Você aborda o tema hábitos saudáveis com a sua família? 
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 Como você avalia as etapas de cada processo da pesquisa de campo 

(realização de exames, consulta com o cardiologista e nutricionista e 

assessoria esportiva)? E por que? 

 Como as etapas de cada processo da pesquisa de campo contribuirão 

para sua mudança de hábitos saudáveis? Quais seriam essas 

mudanças? 

 Qual foi a mudança de hábito saudável mais relevante no seu 

comportamento? 

 Quais foram as dificuldades encontradas nessa mudança de hábito 

saudável? 

 Quais foram os pontos positivos dessa mudança em relação aos seus 

hábitos saudáveis? 

 O uso de aplicativos via celular contribuiu para sua mudança de hábitos 

saudáveis? Como? 

 Que nota você daria para sua saúde após a pesquisa de campo? 

 

4.6 Procedimentos de coletas de dados 

 

4.6.1 Ponto de partida da pesquisa de campo 

 

“Um método é um conjunto de processos pelos quais se torna possível estudar 

uma determinada realidade”.68 Segundo Yin, “o estudo de caso representa uma 

investigação empírica e compreende um método abrangente, com a lógica do 

planejamento, da coleta e da análise de dados”.62 

O ponto de partida da pesquisa de campo foi uma reunião em conjunto com a 

área de Relações Humanas da Promon Engenharia, com o intuito de esclarecer e 

definir alguns pontos relevantes para a liberalidade e continuidade deste estudo e, por 

conseguinte, realizar a coleta de dados da pesquisa de campo, os quais foram 

tratados no decorrer deste capítulo. Os pontos da reunião foram:   

 

 A pesquisa envolverá todos os públicos, colaboradores, executivos, 

conselheiros, aposentados e dependentes (cônjuges e filhos)?  

 Como será a definição e captação da amostra da pesquisa? 
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 Como será o primeiro contato (e outros) com os possíveis participantes da 

pesquisa? 

 Todo material de comunicação da pesquisa de campo será apresentado e 

aprovado pela empresa pesquisada? 

 Quais parceiros (stakeholders) estarão envolvidos na pesquisa? 

 Haverá a necessidade de utilização de espaço físico na empresa? 

 Os participantes da pesquisa utilizarão o plano de saúde coletivo da empresa? 

Quem arcaria com o fator moderador? 

 

“O objetivo do estudo de caso não é a generalização, mas constituir narrativas 

de aspectos peculiares de uma determinada realidade em sua totalidade”.68 

 

a) Envio do primeiro e-mail convite 

 

Iniciou-se nesta segunda etapa da pesquisa de campo a construção do primeiro 

e-mail convite, cuja finalidade foi: 

a) apresentar o estudo por meio da pesquisadora  

b) captar adesões voluntárias do potencial público da pesquisa e  

c) obter o preenchimento do questionário online.  

 

Em 22/02/2018 foi compartilhado entre a área de RH e a pesquisadora um novo 

e-mail (Apêndice D), contendo a lista de correios dos endereços eletrônicos do 

potencial público da pesquisa (estes foram omitidos do texto do e-mail, pois trata-se 

de uma informação particular da empresa), para o envio do primeiro e-mail convite. 

É importante observar a intenção da empresa em ocultar os endereços 

eletrônicos dos mesmos, bem como o nosso cuidado em preservar a identidade e o 

sigilo das pessoas envolvidas no processo desse estudo, por isso os dados delas 

foram pintados em preto, conforme mostra o Apêndice E.  

Considerando que, para a adesão dos voluntários da pesquisa de campo 

dependeu-se exclusivamente da ferramenta de e-mail e do questionário online, a 

pesquisadora realizou alguns testes preliminares com envio de e-mails simultâneos 

para pessoas de confiança da mesma, bem como ao orientador da pesquisa, com o 

objetivo de antecipar possíveis problemas técnicos e minimizar erros de sistemas, no 
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tocante ao questionário online (Apêndice B) e ao servidor contratado (pela 

pesquisadora) e utilizado para a troca de e-mails e recebimento das respostas.  

Oficialmente o primeiro e-mail convite foi encaminhado ao potencial público da 

pesquisa em 23/02/2018. Com efeito, todo material de comunicação da pesquisa de 

campo obteve a anuência da empresa pesquisada, no que se refere ao formato e 

conteúdo divulgados; e a pedido da Promon Engenharia, os endereços eletrônicos do 

potencial público constaram como cópia oculta no e-mail convite, conforme é possível 

observar na terceira linha de cima para baixo do Apêndice F, onde consta o e-mail da 

pesquisadora em negrito. 

Diante da necessidade em conhecer o comportamento do potencial público da 

pesquisa, quanto a leitura do primeiro e-mail convite, a pesquisadora realizou um 

controle apurado da confirmação da entrega e leitura do e-mail convite, face a 

quantidade de adesões voluntárias à pesquisa de campo ao potencial público da 

pesquisa. O trabalho dessa etapa foi realizado por meio de uma planilha em Excel 

contendo três colunas, incluindo:  

 Endereços de e-mails do potencial público envolvido na pesquisa 

 Confirmações do recebimento e leitura dos e-mails e 

 Observações encontradas. 

É importante ressaltar que nessa etapa do estudo, o “quem é, ou quem são” foi 

desconsiderado, não por inexpressividade nem tampouco por ausência de 

informações, mas sim e tão somente por tratar-se de informação particular da 

empresa.  

 

b) Segundo e-mail convite 

 

Considerando o baixo número de adesões voluntárias (duas) no processo de 

envio do primeiro e-mail convite, e com a intenção de aumentar o número de adesões 

de participantes da pesquisa de campo, concatenado ao RH da Promon Engenharia, 

foi decidido o reenvio do primeiro e-mail convite com o mesmo conteúdo teórico, o 

qual o definimos de “segundo e-mail convite”, cujo mesmo foi enviado em 26/02/2018, 

conforme demonstrado no Apêndice G.  

 

c) Terceiro e último e-mail convite 
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Não obstante ter conquistado cinco adesões voluntárias, a pesquisadora ainda 

estava insatisfeita com relação ao número obtido. Dessa forma, na tentativa de 

angariar  o número de adesões voluntárias à pesquisa, foi alinhado novamente junto 

ao RH da empresa o envio de um terceiro e último e-mail convite; nesta reunião 

também foi alinhado a) informar e determinar uma data limite de retorno às adesões, 

b) realizar um plantão de dúvidas nas instalações da Promon Engenharia referente ao 

estudo proposto, e c) alterar o título do referido e-mail convite, de forma que o tornasse 

mais atrativo, conforme mostra os textos sublinhados do Apêndice H. 

De acordo com o item “b” do parágrafo acima, realizou-se um plantão de 

dúvidas dentro das instalações da Promon Engenharia, o que culminou na 

necessidade de antecipadamente reservar uma sala de reunião com telefone 

disponível, mesa, cadeiras, etc. por meio da ajuda do RH da empresa. E, para reforçar 

a divulgação do plantão de dúvidas, a pedido da empresa pesquisada, a pesquisadora 

encaminhou um lembrete por e-mail (Apêndice I) relembrando o local e horário do 

plantão de dúvidas, cujo mesmo foi realizado em 07/03/2018 das 13h às 17h. 

 

d) O primeiro contato presencial e a entrevista inicial 

 

Segundo Minayo, a entrada em campo deve prever os detalhes do primeiro 
impacto da pesquisa. Ou seja, merece preparação o processo de como 
descrevê-la aos interlocutores, como os investigadores se apresentarem, a 
quem se apresentarem e por meio de quem. Merece cuidado especial o 
estabelecimento dos primeiros contatos, o que deve ocorrer antes das idas 
ao campo para que se procedam às entrevistas e às observações. 
Frequentemente, os primeiros contatos possibilitam iniciar uma rede de 
relações, correlações iniciais dos instrumentos de coleta de dados e produzir 
uma agenda e um cronograma de atividades posteriores.61 

 

O objetivo do primeiro contato presencial da pesquisadora com os profissionais 

participantes da pesquisa, foi conhece-los, acolhê-los e criar um vínculo de confiança 

e relacionamento entre pesquisado-pesquisadora, além disso, explicar 

meticulosamente passo a passo do estudo e apresentar e oficializar o TCLE (Termo 

de Consentimento Livre e esclarecido), cujo documento é obrigatório nas pesquisas 

acadêmicas que envolvem seres humanos. 

Para otimizar o tempo corrido e escasso dos participantes da pesquisa dentro 

da empresa (Promon Engenharia), e dada a excelente aceitação e receptividade dos 

participantes à pesquisa, optou-se em realizar a entrevista inicial conseguinte ao 
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primeiro contato. Essa estratégia foi pensada para que houvesse a menor 

interferência possível na rotina de vida e no trabalho dos participantes.  

 

Segundo Patton e Appelbaum (2003) na utilização do método de estudo de 
caso a figura do pesquisador é importante por dois fatores: o acesso e a 
capacidade de entendimento. Para os autores, o fator acesso está 
relacionado à facilidade do pesquisador em entrar em contato com o 
fenômeno a ser estudado. Já a capacidade de entendimento se refere à 
“bagagem” de conhecimentos, reflexões e experiencias do pesquisador que 
conduz o estudo de caso.68  

 

Dessa forma, o pesquisador precisa estar atento as nuances dos 

comportamentos do grupo em estudo, ao sistema hierárquico da organização, aos 

eventos, aos relacionamentos internos e/ou externos, sejam estes familiares e/ou 

profissionais, principalmente, as crenças, as percepções, as opiniões e a interpretação 

que os indivíduos fazem da sua própria história de vida. Portanto, o pesquisador 

precisar ter em mante, “a decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, 

as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência 

cotidiana; jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido”.69 

O agendamento do primeiro contato presencial e da entrevista inicial foi 

realizado por e-mail, no qual os participantes da pesquisa puderam escolher a data, 

horário e o local deste encontro com a pesquisadora, conforme é possível observar 

no e-mail do Apêndice J. 

A medida em que cada um dos participantes respondia ao e-mail, com a melhor 

opção de data, horário e local, a pesquisadora encaminhava um invite (confirmação 

de presença) pela agenda do outlook, conforme ilustra as figuras do Apêndice K.  

Os encontros com os participantes da pesquisa ocorreram entre 13/03/2018 a 

09/04/2018, individualmente e com a duração de 60 minutos e no máximo 90 minutos, 

variou de acordo com o perfil e características de cada participante da pesquisa. Na 

ocasião, cada um leu com atenção o TCLE e as dúvidas apresentadas pelos 

participantes foram esclarecidas pela pesquisadora. Todos os participantes (doze) 

aceitaram participar da pesquisa e assinaram o TCLE em duas vias, ficando a primeira 

com o participante da pesquisa e a segunda via, com a pesquisadora. 

Dos doze encontros agendados e realizados entre os participantes da pesquisa 

e a pesquisadora, onze deles ocorreram no Café & Cultura, cujo estabelecimento se 

encontra no térreo do Condomínio São Luís onde fica a sede da Promon Engenharia, 

e a Fundação Promon de Previdência Social. Somente um dos aposentados preferiu 
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realizar o encontro num local neutro, em razão de não ter mais contatos com os 

demais participantes da pesquisa, e também, por residir próximo a pesquisadora.  

Cada participante também recebeu meticulosamente os detalhes dos próximos 

passos (descritos abaixo) em relação aos exames, as consultas com o cardiologista e 

nutricionista e a assessoria esportiva, dessa forma, foi apresentado, 

 

(...) o cronograma da pesquisa aos participantes contendo a sequência de 
ações e a articulação de todos os passos no tempo delimitado para a 
investigação, visando a dar coerência ao processo como um todo e a 
assegurar a sua viabilidade.61 

 

 Os próximos passos apresentados foram:  

 

 O participante da pesquisa passará por exames de sangue e eletrocardiograma 

no Hospital Leforte, utilizando o plano de saúde da Promon Engenharia, nas 

Unidades apresentadas abaixo. Os exames realizados serão retirados nos 

mesmos endereços: 

 - Unidade Liberdade: Rua Galvão Bueno, 209 – Liberdade – São Paulo 

 - Unidade Morumbi: Rua dos três irmãos, 121 – Morumbi – São Paulo 

 O participante da pesquisa passará em consultas (início da pesquisa e ao final 

dela) com o cardiologista do Hospital Leforte em uma das unidades acima 

referidas, utilizando o plano de saúde da empresa pesquisada. Passará por 

exames complementares, caso o médico cardiologista no ato da consulta 

(inicial ou final) julgar necessário. Quanto a emissão da declaração de aptidão 

para atividade física, refere-se somente a consulta inicial.  

 O participante da pesquisa passará em consultas (início da pesquisa e ao final 

dela) com a nutricionista do Hospital Leforte, utilizando o plano de saúde da 

empresa pesquisada, nas instalações da Promon Engenharia (com intuito de 

facilitar o deslocamento dos participantes) para reeducação alimentar, controle 

e/ou redução de IMC (Índice de Massa Corpórea) e redução de gordura 

corporal. 

 O participante da pesquisa terá acesso a assessoria esportiva online por meio 

do educador físico Roberto Conte Junior, contratado pela pesquisadora. Dessa 

forma, o grupo utilizará um aplicativo esportivo via celular, para que o educador 

físico possa acompanha-los nas atividades físicas. 
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 O participante da pesquisa terá acesso a um grupo no WhatsApp, no qual será 

o canal de comunicação entre os participantes da pesquisa e a pesquisadora, 

para agendamentos e confirmações das consultas com o cardiologista, 

nutricionista, orientações online com educador físico e contatos com a 

pesquisadora, para a entrevista final, dúvidas, esclarecimentos, ausências por 

motivo de férias, trabalho etc. 

 

A entrevista propriamente dita, como coleta de dados foi o último assunto 

tratado neste primeiro contato presencial, entre os participantes da pesquisa e a 

pesquisadora. As entrevistas com os participantes do estudo também ocorreram entre 

13/03/2018 a 09/04/2018, individualmente e com a duração de 60 minutos e no 

máximo 90 minutos, variou de acordo com o perfil e características de cada 

participante da pesquisa. 

Entrevista, segundo Minayo, referenciada no sentido restrito de coleta de 

informações sobre um determinado tema de estudo, “é a estratégia mais utilizada para 

processo de trabalho de campo, destinada a construir informações para um objeto de 

pesquisa de cunho qualitativo”.61 

Seguindo as orientações de Minayo,61 “as entrevistas foram realizadas após 

conversa prévia com o entrevistado para uma explicação resumida do projeto, 

informando que o seu depoimento poderia contribuir direta ou indiretamente para a 

pesquisa como um todo”, podendo inclusive os resultados serem apresentados em 

eventos e/ou publicados em revistas científicas. 

Foram esclarecidos os motivos da escolha da empresa Promon Engenharia em 

participar do estudo, bem como os objetivos da pesquisa. Também foram garantidos 

o anonimato e sigilo sobre os dados. Esse procedimento foi utilizado pela 

pesquisadora, para criar um vínculo de confiança e relacionamento entre pesquisado-

pesquisadora e para quebrar o gelo da conversa inicial, a fim de que o entrevistado 

desse seu depoimento de forma tranquila e consciente.  

As questões da entrevista foram esclarecidas para que não restasse nenhuma 

dúvida quanto ao seu conteúdo, e foi explicado que o entrevistado poderia acrescentar 

outras informações que fossem relevantes e pertinentes ao objeto da pesquisa.  

O procedimento de entrevista permite a possibilidade de o pesquisador repetir 
ou esclarecer as perguntas, garantindo a compreensão das mesmas. Além 
disso, o pesquisador tem a oportunidade de avaliar atitudes, condutas e 
posturas do entrevistado.68 



69 

 
Entrevistas semiestruturadas são entendidas como perguntas abertas e 
fechadas, onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema 
proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente 
definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma 
conversa informal. O pesquisador deve ficar atento para dirigir, no momento 
que achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo 
perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar 
a recompor o contexto da entrevista, caso o entrevistado tenha “fugido” ao 
tema ou tenha dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é muito utilizado 
quando se deseja delimitar o volume das informações, obtendo assim um 
direcionamento maior para o tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam 
alcançados.70 

 

A pesquisadora realizou testes preliminares com duas pessoas de confiança 

da mesma, as quais apontaram a necessidade de alguns ajustes na formulação das 

questões das entrevistas (inicial e final), deixando-as mais objetivas. “O pesquisador 

é orientado pelas características do objeto que está sendo estudado. Sua busca está 

constantemente em processo de reformulação e nova orientação à medida que obtém 

novas informações”.68 

Por fim, a receptividade à pesquisa foi muito boa por parte de todos os 

participantes, todos demonstraram interesse pelo tema e responderam com 

espontaneidade às questões, de forma que as entrevistas transcorreram sem 

intercorrências.  

 

e) A realização dos exames clínicos e de imagem (iniciais) 

 

Para a realização dos exames supracitados, a pesquisadora levou aos 

participantes do estudo, o protocolo de exames prescritos pela Dra. Patricia Smith, 

médica cardiologista e assistente dessa pesquisa quanto a solicitação dos exames 

iniciais e finais dos participantes, submetidos a intervenção da referida pesquisa de 

campo. Cabe ressaltar que, dos resultados dos exames serão obtidos indicadores 

para desenvolvimento de propostas de melhoria de gestão de profissionais com 

DCNT.  

Para a oficialização da entrega do protocolo de exames aos participantes, a 

pesquisadora passou por WhatsApp as coordenadas apresentadas no Apêndice L.  

Alguns participantes estavam ausentes das instalações da Promon Engenharia 

por trabalho remoto (home office) e reunião com clientes, entretanto, a pedido da 

pesquisadora, cada participante solicitou a um colega da pesquisa, por WhatsApp, a 
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retirada de seu protocolo de exames. Um dos aposentados o fez também na empresa 

pesquisada e o outro aposentado, retirou-o na residência da pesquisadora. 

Os participantes da pesquisa realizaram os exames de sangue e 

eletrocardiograma entre os dias 10/04 a 16/04 no Hospital Leforte, unidades Liberdade 

ou Morumbi. Para tanto, foram dadas orientações sobre o tempo de jejum, abertura 

de ficha na recepção do hospital, a utilização do plano de saúde para realização dos 

exames, e caso tivessem qualquer dificuldade ou problema no processo de realização 

destes exames, ficou acordado a necessidade de contatar a pesquisadora no 

momento exato da ocorrência do fato. 

A pesquisadora optou pelo Hospital Leforte considerando a abertura, facilidade, 

confiabilidade e proximidade aos contatos administrativos internos, cultivados por 

anos de trabalho junto à experiência profissional da pesquisadora. E, por meio da 

profissional de sua confiança, solicitou ajuda no acompanhamento aos participantes 

da pesquisa na realização dos exames, a fim de que as etapas do estudo fossem 

concluídas com sucesso e sem intercorrências. 

 

f) A consulta inicial com o cardiologista no Hospital Leforte 

 

Para a realização da consulta com o cardiologista no Hospital Leforte, a 

pesquisadora passou por WhatsApp as coordenadas apresentadas no Apêndice M, 

pois a intenção inicial da pesquisadora era a de agendar as consultas aos 

participantes do estudo. Os objetivos da consulta inicial com o cardiologista foram a) 

avaliação do quadro clínico geral dos participantes, b) avaliação dos resultados dos 

exames; e c) emissão de uma declaração de aptidão para atividade física. No que se 

refere ao último ponto do referido parágrafo, “c”, foi necessário que cada participante 

solicitasse ao médico especialista, a declaração de aptidão para atividade física, no 

ato da consulta inicial. As coordenadas passadas pela pesquisadora se encontram no 

Apêndice N.  

Em razão dos mesmos manifestaram interesse em variados dias e horários 

para a consulta com o cardiologista, que não os apresentados na mensagem do 

Apêndice M pela pesquisadora, o Hospital Leforte solicitou a pesquisadora que cada 

participante agendasse sua própria consulta com o especialista. Assim, atendendo ao 

pedido do prestador de saúde, a pesquisadora passou uma outra mensagem por 

WhatsApp, contendo novas coordenadas conforme Apêndice N. 
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Alguns participantes da pesquisa de campo que não haviam passado ainda em 

consulta, receberam da pesquisadora uma mensagem em particular por WhatsApp, 

solicitando o breve agendamento e realização desta, a fim de que mais essa etapa do 

estudo fosse concluída com sucesso e sem intercorrências. 

 

g) A consulta inicial com a nutricionista na Promon Engenharia 

 

A consulta com a nutricionista Dra. Marisa Graça (profissional do Hospital 

Leforte) foi realizada numa única data, nas instalações da Promon Engenharia com a 

finalidade de facilitar o acesso dos participantes a consulta. Os objetivos da consulta 

inicial com a nutricionista foram a) reeducação alimentar, b) redução do IMC (aos 

casos necessários) e, c) redução de gordura corporal. Para tanto, a pesquisadora 

passou por WhatsApp a data das consultas agendada para 16/05/2018 e a distribuição 

dos horários para organizar os atendimentos. 

A pedido da pesquisadora, os dados coletados na consulta inicial como peso, 

altura, percentual de gordura, percentual de massa magra e classificação da massa 

corpórea, foram armazenados numa planilha do Microsoft Excel, pela própria 

profissional após cada atendimento, a fim de que fossem comparados com os dados 

coletados na consulta final pela mesma; e assim, obtermos indicadores para 

desenvolvimento de um programa de melhoria de gestão de profissionais com DCNT 

e, a fim de que mais essa etapa do estudo fosse concluída com sucesso e sem 

intercorrências. 

 

h) Atividades físicas com o educador físico 

 

O início das atividades físicas por meio da assessoria esportiva online ocorreu 

em 21/05/2018 e seguiu até 31/08/2018. O educador físico, foi contratado pela 

pesquisadora considerando a abertura, facilidade, confiabilidade cultivados por anos 

de trabalho juntos à experiência profissional da pesquisadora. 

Num primeiro momento, o educador físico foi incluído no grupo de WhatsApp, 

cujo profissional se apresentou ao grupo de participantes da pesquisa e iniciou um 

processo de integração com cada um dos participantes, individualmente e em grupo, 

ambos por WhatsApp. Os objetivos das atividades físicas contemplaram a) contribuir 

para assiduidade, b) conhecer a performance de cada participante da pesquisa por 
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meio do gasto calórico, e c) conhecer a produtividade em percentual, por dias de 

treinos versus dias do período, realizados pelos participantes da pesquisa. 

O educador físico desenvolveu um vídeo com dicas e orientações para 

utilização do aplicativo de corrida, pedalo e nado, compartilhou no grupo de WhatsApp 

e informou que tal aplicativo seria a ferramenta essencial para o acompanhamento 

dos treinos. Completou dizendo que estaria disponível no WhatsApp (individualmente 

ou no grupo) para sanar dúvidas e perpetrar esclarecimentos sobre o aplicativo. 

Solicitou aos participantes da pesquisa o envio individual (por WhatsApp) das 

tarefas abaixo, para posterior confecção de planos de treinamentos individuais.  

 

 Um vídeo de 15 segundos para conhecer cada participante, bem como 

conhecer sugestões de metas de treinos de cada um deles; 

 Duas fotos do par de tênis, cujos participantes utilizariam para os treinos (foto 

de lado e da sola); 

 Responder as três seguintes perguntas:  

 A. Você pode caminhar? 

B. Você já pratica atividade física? Se sim: O que faz? E em quais dias da 

semana? 

C. Onde você vai treinar? 

1. Em casa ou no meu prédio; 

2. Na academia (pode ser a de seu condomínio); 

3. No parque ou praça (sinalizar qual). 

 

As consultas de assessoria esportiva e aprimoramento de planos de 

treinamento foram realizados individualmente por Skype, por meio de agendamento 

prévio junto ao educador físico. Periodicamente o profissional divulgou por WhatsApp 

mensagens motivacionais focadas na importância da prática de atividade física, 

lembretes e próximos passos. 

A pedido da pesquisadora, no período de 21/05/2018 a 31/07/2018, dados 

coletados por WhatsApp como idade; peso; quantidade de treino por semana; 

modalidade de treino; tempo de treino (em minutos); média de consumo calórico nos 

treinos (American Concil on Exercise); produtividade do percentual de dias de treinos 

versus dias do período; e total de gasto de calorias em treino, posteriormente foram 

armazenados numa planilha do Microsoft Excel, pelo próprio profissional, para análise 
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e obtenção de indicadores com objetivo de desenvolver um programa de melhoria de 

gestão de profissionais com DCNT. 

 

i) A realização dos exames clínicos e de imagem (finais) 

 

Para a realização dos exames supracitados, a pesquisadora levou aos 

participantes do estudo, o protocolo de exames prescritos pela Dra. Patricia Smith, 

médica cardiologista e assistente dessa pesquisa, quanto a solicitação dos resultados 

dos exames iniciais e finais, dos participantes submetidos a intervenção da referida 

pesquisa de campo, e que a partir dos resultados dos exames serão obtidos 

indicadores para desenvolvimento de um programa de melhoria de gestão de 

profissionais com DCNT.  

Para a oficialização da entrega do protocolo de exames aos participantes, a 

pesquisadora passou por WhatsApp coordenadas demonstradas no Apêndice O. 

Alguns participantes estavam ausentes das instalações da Promon Engenharia 

por trabalho remoto (home office) e reunião com clientes, entretanto, a pedido da 

pesquisadora, cada participante solicitou a um colega da pesquisa, por WhatsApp, a 

retirada de seu protocolo de exames. Um dos aposentados o fez também na empresa 

pesquisada e o outro aposentado retirou-o na residência da pesquisadora. 

A maioria dos participantes da pesquisa realizou os exames de sangue e 

eletrocardiograma entre os dias 23/07 a 31/07 no Hospital Leforte, unidades Liberdade 

ou Morumbi. Para tanto, foram dadas orientações sobre o tempo de jejum, abertura 

de ficha na recepção do hospital, a utilização do plano de saúde para realização dos 

exames e caso tivessem qualquer dificuldade ou problema no processo de realização 

destes exames, ficou acordado a necessidade de contatar a pesquisadora no 

momento exato da ocorrência do fato, a fim de que essa etapa do estudo fosse 

concluída com sucesso e sem intercorrências. 

 

j) A consulta final com o cardiologista no Hospital Leforte 

 

Os participantes da pesquisa realizaram a consulta final com o especialista 

entre os dias 06/08/2018 a 14/08/2018, nas unidades Liberdade ou Morumbi. Estes 

foram orientados a passar em consulta com o mesmo especialista que os atendeu na 
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consulta inicial, a fim de facilitar a (nova) avaliação do quadro clínico geral e (nova) 

avaliação dos resultados dos exames.  

 Poucos participantes relataram à pesquisadora, novamente por WhatsApp, 

dificuldades no processo de agendamento, e também, no pré-atendimento da 

consulta, contudo passaram com o especialista, a fim de que mais essa etapa do 

estudo fosse concluída com sucesso e sem intercorrências. 

 

k) A consulta final com a nutricionista na Promon Engenharia 

 

A consulta final com a nutricionista, Dra. Marisa Graça, novamente foi realizada 

numa única data, agendada para 15/08, nas instalações da Promon Engenharia com 

a finalidade de facilitar o acesso dos participantes a consulta. Para tanto, a 

pesquisadora passou por WhatsApp a data das consultas agendada para 16/05/2018 

e a distribuição dos horários para organizar os atendimentos. 

Os objetivos da consulta final com a nutricionista foram a) reeducação 

alimentar, b) redução do IMC (aos casos necessários) e, c) redução de gordura 

corporal. A pedido da pesquisadora, os dados coletados na consulta inicial e na 

consulta final, como peso, altura, percentual de gordura, percentual de massa magra 

e classificação da massa corpórea, foram armazenados numa planilha do Microsoft 

Excel, pela própria profissional após cada atendimento, a fim de que fossem 

apresentados e enviados à pesquisadora, para análise e obtenção dos indicadores e 

desenvolvimento de um programa de prevenção e promoção da saúde para melhoria 

de gestão de profissionais com DCNT; e a fim de que mais essa etapa da pesquisa 

fosse concluída com sucesso e sem intercorrências. 

 

l) Entrevista final  

 

As entrevistas finais com a pesquisadora foram realizadas em 29/08 e 31/08 na 

parte da tarde, nas instalações da Promon Engenharia, individualmente e com a 

duração de 60 minutos e no máximo 90 minutos, variou de acordo com o perfil e 

características de cada participante da pesquisa.  

 Para tanto, a pesquisadora passou por WhatsApp as datas das entrevistas e a 

distribuição dos horários para organizá-las.  
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As questões da entrevista foram esclarecidas para que não restasse nenhuma 

dúvida quanto ao seu conteúdo, e foi explicado que o entrevistado poderia acrescentar 

outras informações que fossem relevantes e pertinentes ao objeto da pesquisa. 

 

4.7 Organização e análise dos dados 

 

Os depoimentos coletados por meio das entrevistas individuais orais e 

semiestruturadas, “foram transcritos literalmente pela pesquisadora e analisados 

utilizando-se a metodologia de Análise de Conteúdo na modalidade temática”.71 

De acordo com Bardin, “a análise de conteúdo representa um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, que visam a obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

quantitativos ou não”.61,71 “A análise de conteúdo transita entre dois polos: o rigor da 

objetividade e a fecundidade da subjetividade. Portanto, é uma técnica refinada, que 

exige do pesquisador, disciplina, dedicação, paciência e tempo”.72 

Faz-se necessário também, “certo grau de intuição, imaginação e criatividade, 

sobretudo na definição das categorias de análise. Jamais esquecendo, do rigor e da 

ética, que são fatores essenciais”.72 

Os dados foram sistematizados e submetidos à análise temática, cuja técnica 

confere significação dos dados coletados, correlata com as questões formuladas e a 

articula com o referencial teórico adotado na pesquisa.  

Os depoimentos transcritos foram organizados em quadros por questão e os 

áudios foram mantidos e armazenados no telefone celular da pesquisadora até a 

finalização da análise das entrevistas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Perfil social, cultural, econômico e epidemiológico dos participantes 

 

O perfil social, cultural, econômico e epidemiológico dos participantes foi 

realizado por meio de questionário online (Apêndice B) com perguntas fechadas. 

Conforme citado no capítulo 4 deste trabalho, o questionário foi desenvolvido com 

base no livro “Opção: Saúde”, por Ricardo De Marchi da Consultoria CPH Health 

Solutions, e com base no material criado e desenvolvido pela pesquisadora em sua 

última atuação profissional. 

A distribuição dos participantes da pesquisa por sexo apresentou oito mulheres 

e quatro homens. Com relação a idade, a mulher mais nova tem 29 anos e a mulher 

mais velha, 60 anos. No público masculino, o homem mais novo tem 37 anos e o 

homem mais velho, 77 anos; sendo a média de idade feminina 46 anos e a média de 

idade masculina 56,8 anos.  

Na amostra dos participantes da pesquisa identificamos as profissões de 

administrador de empresas, analista, assistente social, contadora, coordenador, 

engenheiro e gerente. Todos têm superior completo, seis são pós-graduados e dois 

tem mestrado ou doutorado.  

Com relação ao estado civil dos participantes, identificamos quatro solteiros, 

cinco casados, dois divorciados e um viúvo. Quanto a naturalidade da amostra foi 

identificada que cinco participantes são de São Paulo/Capital, um de Santo 

André/Grande São Paulo, um de Campinas/Estado de São Paulo, um do Rio de 

Janeiro, um da Índia e três não informaram.  

Com relação a percepção do estado se saúde, a maioria dos participantes da 

pesquisa de campo a classificou como bom e muito bom.  

 

Tabela 3 - Distribuição de participantes da pesquisa com 18 anos ou mais por 

classificação de seu estado de saúde – 2018 

 
Fonte: Autora  

 

Característica Muito ruim Ruim Bom Muito bom Excelente

Distribuição de indivíduos de 18 

anos ou mais por classificação de 

seu estado de saúde

0 1 8 3 0
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Para facilitar a visualização das variáveis de estilo de vida classificadas pelos 

participantes da pesquisa de campo, a pesquisadora fez um quadro-resumo como 

mostra o quadro 6; O quadro original e completo encontra-se no Apêndice P. 

 

Quadro 6 - Resumo com variáveis de estilo de vida classificadas pelos participantes 

da pesquisa de campo 

(continua) 

Variáveis Classificação 

Quanto a forma física em relação as 

pessoas da mesma faixa etária 

Parte referiu sempre se sente em boa 

forma física, e a outra parte algumas 

vezes  

Dieta balanceada e completa, incluindo 

fibras, frutas e vegetais 
Muitas vezes se aplica 

Procura manter um peso adequado para 

minha altura e faixa etária 
Muitas vezes se aplica 

Dorme o suficiente para reparar o sono e o 

cansaço 
Algumas vezes se aplica 

Usa o cinto de segurança e respeito os 

limites de velocidade e as regras de trânsito 
Sempre se aplica 

Toma cuidados apropriados para evitar 

acidentes domésticos em sua casa 
Sempre se aplica 

É capaz de desenvolver relacionamentos 

próximos e estáveis 
Sempre se aplica 

Está satisfeito com o tipo de relação que 

mantém com o cônjuge 
Muitas vezes se aplica 

Está satisfeito com o tipo de relação que 

mantém com a família 
Muitas vezes se aplica 

Está satisfeito com o trabalho e com os 

colegas e superiores no trabalho 
Muitas vezes se aplica 

Está satisfeito com a localidade/região em 

que trabalha 

Parte referiu sempre se aplica, e a 

outra parte raramente ou nunca se 

aplica 
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Quadro 6 - Resumo com variáveis de estilo de vida classificadas pelos participantes 

da pesquisa de campo 

(continuação) 

Está satisfeito com as condições de 

trabalho disponibilizadas pela empresa 
Muitas vezes se aplica 

Está exposto a temperaturas oscilantes no 

trabalho 
Raramente ou nunca se aplica 

Está exposto ao estresse e pressão no 

trabalho 

Parte referiu muitas vezes se aplica, e 

a outra parte algumas vezes se aplica 

Tem pessoas com quem desabafar quando 

está tenso e ansioso 

Parte referiu sempre se aplica, e a 

outra parte muitas vezes se aplica 

Tem uma interação ativa com os amigos e 

familiares no dia a dia 

Parte referiu muitas vezes se aplica, e 

a outra parte sempre se aplica 

Tem contato com a família via WhatsApp, 

Skype, FaceTime etc. 

Parte referiu muitas vezes se aplica, e 

a outra parte sempre se aplica 

O dia a dia é uma fonte de prazer  
Parte referiu algumas vezes se aplica, 

e a outra parte muitas vezes se aplica 

Diariamente dedica parte do seu tempo à 

família 
Algumas vezes se aplica 

Tem tido horas de lazer com a minha 

família 
Algumas vezes se aplica 

Exerce um papel social dentro da 

comunidade aonde vivo 
Raramente ou nunca se aplica 

Procura, sempre que possível, estar em 

contato com a natureza 
Algumas vezes se aplica 

Mantém um contínuo crescimento na área 

intelectual 
Muitas vezes se aplica 

Concentra-se facilmente 
Parte referiu algumas vezes se aplica, 

e a outra parte muitas vezes se aplica 

Usa a criatividade em todas as áreas da 

vida 

Parte referiu algumas vezes se aplica, 

e a outra parte muitas vezes se aplica 

Gosta de ler e lê ao menos 1 livros por mês Raramente ou nunca se aplica 
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Quadro 6 - Resumo com variáveis de estilo de vida classificadas pelos participantes 

da pesquisa de campo 

(continuação) 

Desenvolve ao menos uma atividade 

(hobby) que gosta, mas não se sente 

obrigado a fazer 

Parte referiu raramente ou nunca se 

aplica, algumas vezes se aplica, e a 

outra parte muitas vezes se aplica 

Gosta de se expressar por meio da dança, 

arte, música e encontra tempo para fazer 

isso 

Raramente ou nunca se aplica 

É curioso e novidades são uma fonte de 

motivação para si 
Muitas vezes se aplica 

Interessa-se por diversos assuntos não 

relacionados a vida profissional 
Muitas vezes se aplica 

Participa espontaneamente de grupos de 

estudos, palestras e debates 
Raramente ou nunca se aplica 

Gosta de compartilhar conhecimento e 

ouvir outros pontos de vista a respeito de 

assuntos que se interessam 

Muitas vezes se aplica 

Está satisfeito consigo mesmo 

Parte referiu algumas vezes se aplica, 

e as outras partes muitas vezes se 

aplica, e sempre se aplica 

Encontra maneiras adequadas de 

expressar sua emoção 
Muitas vezes se aplica 

Procura se comunicar de forma verdadeira 

e direta com as outras pessoas 

Parte referiu muitas vezes se aplica, e 

a outra parte sempre se aplica 

É uma pessoa bem-humorada 
Parte referiu muitas vezes se aplica, e 

a outra parte sempre se aplica 

Gosta de estar sozinho de vez em quando Muitas vezes se aplica 

Pede ajuda quando necessário Muitas vezes se aplica 

É capaz de dizer não sem sentir culpa Algumas vezes se aplica 

Sabe pedir desculpas quando erra 
Parte referiu muitas vezes se aplica, e 

a outra parte sempre se aplica 
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Quadro 6 - Resumo com variáveis de estilo de vida classificadas pelos participantes 

da pesquisa de campo 

(conclusão) 

Costuma elogiar os feitos positivos de 

outras pessoas 
Muitas vezes se aplica 

É capaz de relaxar sem o uso de drogas ou 

medicamentos 

Sempre se aplica 

 

Prática de meditação ou yoga ao menos 

duas vezes por semana 
Raramente ou nunca se aplica  

Fonte: Autora  

 

Quanto as queixas físicas apresentadas pelos participantes da pesquisa de 

campo, conforme mostra o gráfico 01, foram identificadas: dor no pescoço, dor de 

cabeça, dores nas costas, queda constante de cabelos, dor nas pernas, nariz sempre 

congestionado, queimação no estômago, formigamento nas mãos e nos pés, tonturas 

sempre, unhas quebradiças, dor nos braços, dor nos joelhos, falta de ar, boca seca, 

cólica intestinal sempre, intestino preso. 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos participantes da pesquisa com 18 anos ou mais 

considerando queixas físicas – 2018 

 
Fonte: autora 

 

Com relação as queixas mentais apresentadas pelos participantes da pesquisa 

de campo, conforme mostra o gráfico 02 foram identificadas: cansaço frequente, 
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desânimo, sonolência em excesso, falta de memória, irritabilidade frequente, tristeza 

frequente, falta de perspectiva para o futuro, dificuldade de concentração, perda ou 

aumento de apetite sem motivo, pessimismo frequente. 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos participantes da pesquisa com 18 anos ou mais 

considerando queixas mentais – 2018 

 

Fonte: autora 

 

Quanto aos problemas atuais de saúde apresentados pelos participantes da 

pesquisa de campo, conforme mostra o gráfico 03, foram identificados: pressão alta, 

gastrite, colesterol alto, doenças respiratórias, triglicérides altas, doenças 

cardiovasculares, doenças da tireoide, doenças osteomusculares e alergias.  
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Gráfico 3 - Distribuição dos participantes da pesquisa com 18 anos ou mais 

considerando problemas atuais de saúde – 2018 

 
Fonte: Autora  
 

Com relação aos motivos das cirurgias, foram identificadas varizes, hérnia 

inguinal, pólipo no endométrio, retirada de mioma do útero, hérnia de disco, apêndice, 

parto (cesárea), endometriose, mioma, mastoidectomia, hipertrofia septal assimétrica 

(coração), vesícula, desvio de septo, refluxo, catarata e BHP (próstata). 

Cirurgia, hérnia inguinal, retirada de mioma do útero, pós-operatório, refluxo, 

catarata e BHP (próstata), foram os motivos das internações. 

Quanto aos motivos dos participantes terem passado ao pronto socorro, 

identificamos dor nas costas, pressão alta, dor de estômago, náuseas na gestação, 

lente de contato, bronquites/asma, enxaqueca, nervo ciático, dor, cirurgia da próstata 

e esofagite. 

 

Tabela 4 - Distribuição dos participantes da pesquisa com 18 anos ou mais que já 

passaram por cirurgia – 2018  

Características Sim Não Não informado 

Já passou por cirurgia? 11 1   

Já ficou internado? 6 5 1 

Já passou pelo pronto-socorro? 10 2   
 

Fonte: Autora  
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Quanto a conhecer os exames preventivos para evitar doenças futuras a 

maioria refere ter conhecimento. 

 

Tabela 5 - Distribuição dos participantes da pesquisa com 18 anos ou mais 

considerando ter conhecimento sobre os exames que precisam fazer para evitar 

doenças futuras – 2018 

Características Sim Não 

Tenho conhecimento sobre os exames que preciso fazer para 

evitar doenças futuras 
11 1 

 

Fonte: Autora  

 

Em relação ao cigarro, parte referiu nunca ter fumado e a outra parte ser ex-

fumante. 

 

Tabela 6 - Distribuição dos participantes da pesquisa com 18 anos ou mais em relação 

ao tabagismo – 2018 

Características Nunca fumei Sou ex-fumante Não informado 

Em relação ao cigarro 6 5 1 
 

Fonte: Autora  

 

Sobre a frequência do consumo do álcool, a maioria referiu consumir uma vez 

por mês ou menos. 

 

Tabela 7 - Distribuição de indivíduos de 18 anos ou mais considerando a frequência 

do consumo de bebidas alcoólicas – 2018  

Características   Nunca 

 1 vez por mês 

ou menos 

(socialmente) 

 1 vez por 

semana 

 Mais de 1 vez 

por semana 

Com qual frequência você consome 

bebidas alcoólicas? 
3 5 2 2 

 

Fonte: Autora  
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Em relação a atividade física, parte referiu não fazer atividade física e a outra 

parte praticar mais de 30 minutos de exercício físico leve ou moderado, pelo menos 

três vezes por semana. 

 

Tabela 8 - Distribuição de indivíduos de 18 anos ou mais considerando a alternativa 

que melhor descreve a prática de atividade física – 2018 

Características  

 Não 

faço 

atividade 

física 

 Faço 

atividade 

física 

apenas aos 

finais de 

semana 

 Pratico mais de 30 

minutos de atividade 

física leve ou 

moderada pelo 

menos três vezes por 

semana 

 Pratico mais de 30 

minutos de atividade 

física moderada ou 

intensa pelo menos 

cinco vezes por 

semana 

Alternativa que melhor 

descreve prática de 

atividade física 

6 2 4 0 

 

Fonte: Autora  

 

A maioria dos participantes da pesquisa referiu ter um médico de confiança ou 

um médico da família e com relação a especialidade deste profissional foram 

informadas, clínico geral, cardiologista, ginecologista, endocrinologista e 

gastroenterologista. 

 

Tabela 9 - Distribuição de indivíduos de 18 anos ou mais considerando ter um médico 

de confiança ou médico da família – 2018 

Características  Sim Não Não informado 

Tem um médico de confiança ou médico 

da família? 
7 5   

 

 

Fonte: Autora  

 

5.2 Do programa de melhoria na gestão de profissionais com doenças crônicas 

não transmissíveis 

 
Em geral, esses programas focam nas ações de prevenção secundária, em 
que objetiva-se o diagnóstico precoce e o tratamento para impedir 
agravamento da doença, e ações de prevenção terciária, em que as ações 
são focadas na reabilitação, visando a diminuição da morbidade e redução 
dos anos perdidos por incapacidade. Adotando-se esses preceitos, os 
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programas para gerenciamento de crônicos possuem como objetivos 
principais identificar indivíduos portadores de morbidades crônicas e prevenir 
as complicações dessas doenças, visando em última instância que os 
trabalhadores gozem de boa saúde e possam ser mais produtivos, diminuindo 
assim perda de dias de trabalho por motivo de doença.73 

 

5.2.1 Fluxo dos 224 e-mails 

 

Após consenso e anuência da Promon Engenharia em relação aos pontos 

esclarecidos e definidos no item 4.6.1, a primeira etapa do processo da pesquisa de 

campo iniciou-se com o e-mail de abertura do estudo, cujo mesmo foi encaminhado 

pela própria empresa pesquisada, em 22/02/2018, aos 224 e-mails do potencial 

público da pesquisa (colaboradores, executivos, conselheiros, aposentados), 

conforme mostra o documento detalhado no Apêndice E, deste trabalho. 

Com relação aos e-mails convites enviados ao potencial público da pesquisa, 

no que se referiu a angariar adesões voluntárias, na figura 4 encontra-se o fluxo do 

passo a passo do capítulo 4 - Procedimentos de coletas de dados, mais precisamente 

nos itens 4.6.1.1, 4.6.1.2, 4.6.1.3. 
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Figura 4 - Fluxo do procedimento de coletas de dados referentes ao envio do primeiro 

e-mail convite, segundo e-mail convite, terceiro e último e-mail convite e o plantão de 

dúvidas – 2018  

 

Fonte: Autora 
 

Com relação aos retornos de recebimento e leitura dos e-mails convites, 

apresentamos a tabela 10 contendo o resultado de cada um deles. 

 

Tabela 10 - Resultados dos retornos de recebimento e leitura dos e-mails convites 

enviados ao potencial público da pesquisa de campo 

E-mails convites Apuração (em confirmações) Adesões 

1º retorno  220 de recebimento e 80 de leitura 02 

2º retorno 
220 de recebimento e 67 de leitura; mais 
15 novas leituras de e-mails em relação 

ao primeiro convite 
03  

3º retorno 
221 de recebimento e 78 de leitura; mais 

07 novas leituras de e-mails 
12  

224 e-mails  3 apurações 17* 
 

Fonte: Autora  
*Totalizou-se (17+1) adesões à pesquisa de campo, sendo a última concluída tardiamente em 
23/03/2018. Cabe aqui um complemento importante, com a desistência de quatro inscritos na pesquisa, 
(o único dependente e três profissionais da Promon Engenharia), que, somadas às duas exclusões 
descritas no item 4.3.2, confirmou-se, portanto, 12 participantes da pesquisa de campo. 
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Na apuração dos e-mails convites enviados, pudemos identificar por meio de 

respostas automáticas e programadas individualmente, por integrantes do potencial 

público da pesquisa, variáveis como afastamentos, profissionais em férias, 

profissionais em licença maternidade, profissionais que deletaram o e-mail sem lê-lo 

e alguns poucos e-mails sem confirmação de entrega. Identificamos ainda, duas 

dúvidas cujas recepções e soluções foram realizadas por e-mail. A primeira foi em 

relação ao formato de preenchimento das datas de nascimento e admissão no 

trabalho, no questionário online; e a segunda dúvida, foi em relação a finalização e 

recebimento da mensagem de agradecimento, e confirmação do envio do questionário 

à pesquisadora. 

Nesse contexto, também foi constatado um problema de limitação de 

quantidade de endereços eletrônicos por envio. Tal problema foi identificado na 

apuração e controle de envio e leitura do primeiro e-mail convite, dado que se 

identificou a falta de trinta confirmações de entrega destes, o que gerou retrabalho ao 

estudo quanto ao reenvio do e-mail aos mesmos. Por experiência da pesquisadora e 

para solucionar o problema pontual, passou-se a enviar 50 endereços eletrônicos por 

envio de e-mail, uma outra opção não considerada neste estudo, seria a de contratar 

mais uma licença junto ao provedor de e-mails, que apresentasse uma capacidade 

maior de endereços eletrônicos por envio. 

Em 08/03/2018, o dependente e um dos aposentados não conseguiram concluir 

o preenchimento do questionário de saúde online, referindo à pesquisadora por e-

mail, dificuldades no manuseio deste. A pesquisadora solucionou o problema 

encaminhando a pesquisa de saúde por meio de documento físico em world, a fim de 

que o processo ficasse mais fácil no preenchimento via computador e em seguida no 

retorno eletronicamente à pesquisadora. 

No plantão de dúvidas, não houve procura presencial por interessados em 

participar da pesquisa, embora a pesquisadora revelou ter identificado certo interesse 

por parte de três profissionais que a abordaram por telefone, e que, no entanto, estes 

não a procuraram no plantão. Dessa forma, malgrado ter realizado o plantão de 

dúvidas, totalizou-se 18 adesões à pesquisa de campo, sendo a última concluída 

tardiamente em 23/03/2018. Cabe aqui um complemento importante, com a 

desistência de quatro inscritos na pesquisa, (o único dependente e três profissionais 

da Promon Engenharia), que, somadas às duas exclusões descritas no item 4.3.2, 

confirmou-se, portanto, 12 participantes da pesquisa de campo. 
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5.2.2 Da realização dos exames iniciais e finais 

 

Os participantes da pesquisa realizaram os exames de sangue e 

eletrocardiograma (iniciais) entre os dias 10/04 a 16/04 no Hospital Leforte, unidades 

Liberdade ou Morumbi, salvo dois deles que os realizaram tardiamente, após o prazo 

referido. 

Um dos participantes da pesquisa relatou certa preocupação e ansiedade com 

relação ao resultado do eletrocardiograma, por ter apresentado no ato do exame um 

episódio de fibrilação atrial. Na ocasião, ele informou a pesquisadora, que conseguiu 

passar por uma avaliação com um especialista de sua preferência, preliminarmente à 

consulta com o cardiologista no Hospital Leforte. 

A maioria dos participantes da pesquisa realizou os exames de sangue e 

eletrocardiograma (finais) entre os dias 23/07 a 31/07 no Hospital Leforte, unidades 

Liberdade ou Morumbi, e dois participantes não realizaram os exames finais, o 

primeiro em função de viagem de longa duração, e a segunda por conta de viagens a 

trabalho. 

Desta forma, o resultado obtivo dos exames clínicos (iniciais e finais), com os 

participantes da pesquisa, confere na tabela 11. 

 

Tabela 11 - Resultados dos exames clínicos e de imagem obtidos pelos participantes 

da pesquisa 

 
Fonte: Autora  

  

EI EF VA EI EF VA EI EF VA EI EF VA EI EF VA EI EF VA

F5 82 81 -1 5,2% 4,9% -0,3% 228 225 -3 59 49 -10 151 154,2 3,2 93 110 17

F2 92 89 -3 5,2% 5,9% 0,7% 181 158 -23 79 67 -12 89 79 -10 66 62 -4

F4 79 86 7 5,4% 5,5% 0,1% 192 216 24 71 85 14 111 116 5 53 76 23

F8 113 77 -36 6,3% 5,9% -0,4% 207 166 -41 30 41 11 145 105 -40 158 106 -52

F10 78 76 -2 5,2% 4,7% -0,5% 180 174 -6 56 54 -2 90 87,1 -2,9 171 163 -8

F7 77 93 16 5,1% 4,8% -0,3% 192 188 -4 71 66 -5 105 113,4 8,4 80 42 -38

F11 97 94 -3 5,0% 4,8% -0,2% 162 158 -4 65 61 -4 89 89,8 0,8 35 34 -1

F6 88 96 8 5,2% 4,9% -0,3% 177 155 -22 62 64 2 101 80 -21 68 54 -14

F12 89 97 8 5,5% 5,5% 0,0% 194 157 -37 57 48 -9 118 90 -28 92 92 0

EI = Exames iniciais 

EF = Exames finais 

VA = Variação

LDL Colesterol

(mg/dL)

Triglicérides 

(mg/dL)
Participantes

Glicemia (mg/dL)
Hemoglobina 

Glicada - A1c (%)

Colesterol Total

(mg/dL)

HDL Colesterol

(mg/dL)
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5.2.3 Da consulta com o cardiologista 

 

Ao longo do agendamento das consultas com o cardiologista, a pesquisadora 

foi surpreendida com a informação dada pelo Hospital Leforte, de que a unidade 

Morumbi não estava credenciada com as operadoras de saúde para consultas com 

os especialistas, salvo para a pediatria. Desta forma, os participantes que passaram 

em consulta na unidade Morumbi tiveram que custear o valor da consulta e solicitar 

posteriormente, o reembolso junto à seguradora de saúde. 

Os participantes relataram dificuldades no agendamento da consulta quanto as 

ligações telefônicas estarem ocupadas constantemente. A pedido da profissional de 

confiança do Hospital Leforte, a pesquisadora solicitou aos participantes da pesquisa 

que tentassem os agendamentos da consulta somente via WhatsApp. Alguns dos 

participantes relataram agilidade no agendamento pelo referido aplicativo. 

A medida que as consultas com o cardiologista foram sendo realizadas pelos 

participantes da pesquisa de campo, o médico especialista avaliou os resultados dos 

exames e alguns dos participantes foram direcionados a exames complementares, 

como teste ergométrico, ecocardiograma e mapeamento da pressão arterial. Os 

resultados dos exames complementares levaram até quinze dias para serem 

disponibilizados aos participantes, por esse motivo, a pesquisadora já havia reservado 

um período extra no cronograma da pesquisa, para imprevistos e/ou ações não 

contempladas no estudo. Com os resultados dos exames complementares, os 

participantes da pesquisa passaram novamente com o cardiologista para retorno da 

consulta e emissão da declaração de aptidão a atividade física. 

Com relação a consulta final com o cardiologista, a pesquisadora percebeu a 

necessidade de encaminhar um comunicado via WhatsApp para apresentar os últimos 

passos da pesquisa, bem como motivá-los diante do processo final, conforme mostra 

o comunicado abaixo: 

Dessa forma, um terço dos participantes as realizou tardiamente, após o prazo 

referido e muita insistência da pesquisadora e dois participantes não passaram em 

consulta com o cardiologista, o primeiro em função de viagem de longa duração, e a 

segunda por conta de viagens a trabalho. 
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5.2.4 Da consulta com a nutricionista 

 

Cada participante recebeu da nutricionista uma sugestão de cardápio 

contemplando seis refeições, sendo elas, café da manhã, lanche da manhã, almoço, 

lanche da tarde, jantar e ceia. Para cada sugestão de cardápio, a nutricionista 

considerou individualmente peso, altura, IMC, percentual de gordura corporal, 

percentual de massa corpórea e a alimentação atual de cada participante da pesquisa, 

a fim de que o praticassem no dia a dia até a consulta final. 

Alguns participantes da pesquisa de campo que não conseguiram passar em 

consulta com a nutricionista, receberam da pesquisadora uma mensagem em 

particular por WhatsApp, solicitando o breve agendamento e realização desta. 

Um terço dos participantes passou pela consulta tardiamente, após o prazo 

referido e muita insistência da pesquisadora, e dois participantes não realizaram a 

consulta com a nutricionista, o primeiro em função de viagem de longa duração, e a 

segunda por conta de viagens a trabalho. 

Desta forma, o resultado obtivo com os participantes da pesquisa que foram 

acompanhados pela nutricionista como peso, altura, IMC, percentual de gordura 

corporal, percentual de massa corpórea, confere na tabela 12. 

 

Tabela 12 - Resultados das medidas corpóreas obtidos pelos participantes da 

pesquisa  

 
Fonte: Autora  

 

As informações dos participantes F1 e F9 não puderam constar no resultado 

desta pesquisa de campo, por conta da ausência na última consulta com a 

nutricionista, bem como ao F6, por falta de dados encaminhados pelo prestador. 

 

Antes Depois Variação Antes Depois Variação Antes Depois Variação Antes Depois Variação

F2 1,82 79,2 79,5 0,3 19,4 19,5 0,1 37,5 37,3 -0,2 23,5 23,5 0 Sim

F3 1,89 97,3 98,8 1,5 29,7 32,3 2,6 32,2 31,6 -0,6 29,7 30,2 0,5 Não

F4 1,69 69,8 70,2 0,4 39,7 36,6 -3,1 25 27,1 2,1 25 24,7 -0,3 Sim

F5 1,58 87,9 87,9 0 51,7 51,6 -0,1 20,9 20,9 0 35,2 34,9 -0,3 Não

F7 1,56 61,8 61,4 -0,4 41,9 41 -0,9 23 23,1 0,1 25,7 25,1 -0,6 Sim

F8 1,67 98,1 98,1 0 49,5 48,1 -1,4 22,3 23,1 0,8 35,4 35,2 -0,2 Não

F10 1,57 72,7 72,8 0,1 44,2 44,3 0,1 23,9 23,8 -0,1 29,5 29,3 -0,2 Sim

F11 1,68 60,4 60,8 0,4 34,1 33 -1,1 26,1 27,2 1,1 21,7 21,7 0 Não

F12 1,6 70,7 71,2 0,5 40,3 42,2 1,9 25,6 24,5 -1,1 27,4 28 0,6 Não

Classificação da massa 

córporea
Tem 

alimentação 

saudável?

Participantes 

da pesquisa 
Altura

Peso (kg) % Gordura % MM
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5.2.5 Da assessoria esportiva 

 

A opção entre a assessoria esportiva presencial ou online ficou a cargo do 

grupo de participantes, que fizeram a escolha pela assessoria online, pela facilidade 

de ser realizada em qualquer localidade e em quaisquer dias e horários. 

A receptividade à assessoria esportiva foi muito boa por parte de todos os 

participantes, todos demonstraram interesse inicial pela realização de atividade física. 

O educador físico não pôde utilizar as informações do aplicativo de corrida, 

pedalo e nado, pois poucos participantes da pesquisa o acessaram via dispositivo 

móvel; o mesmo ocorreu com as tarefas iniciais solicitadas pelo educador físico, para 

posterior confecção de planos de treinamentos individuais, conforme mencionadas no 

capítulo 4.6.1.8 deste trabalho, em função de alguns participantes já praticarem 

atividade física externa com treinos específicos, direcionados e supervisionados. 

Desta forma, o resultado obtivo com os participantes da pesquisa que 

realizaram os treinamentos individuais confere na tabela 13. 

 

Tabela 13 - Resultados dos treinamentos obtidos pela atividade física por meio dos 

participantes da pesquisa  

 
Fonte: Autora  

  

Participantes 

da pesquisa
Idade Peso

Quantidade 

de Treino

 Por 

Semana

Modalidade

de Treino

Tempo

de Treino (em 

minutos)

Média de Consumo 

Calórico nos treinos

(Fonte American Concil 

on Exercise)

Produtividade 

% de dias de Treino 

x Dias do Período

Total de 

Calorias

em treino

F1 44 93,00 2 x Caminhada / Corrida 45 458 cal / treino 30% 13.740 cal

F2 48 79,200 2 x Bike e Futebol 45 e 60 639 cal / treino 30% 19.170 cal

F3 37 97,300 Não treinou Motivo Excesso de Trabalho 0 0 0% 0 cal

F4 35 69,800 Não treinou Motivo Excesso de Trabalho 0 0 0% 0 cal

F5 46 87,900 3 x até 31.07 Caminhada 50 279 cal / treino 15% 4.185 cal

F6 65 86,500 3 x Caminhada / Corrida / Musculação 60 296 cal / treino 45% 13.320 cal

F7 51 61,800 2 x Pilates / Caminhada 50 228 cal / treino 45% 13.340 cal

F8 52 98,100 Não treinou Motivo Excesso de Trabalho 0 0 0% 0 cal

F9 77 66,900 2 x Caminhada 40 195 cal / treino 30% 5.850 cal

F10 52 72,700 1 x Caminhada 50 228 cal / treino 15% 3.420 cal

F11 29 60,400 3 x Funcional I HIIT 60 420 cal / treino 45% 18.900 cal

F12 60 70,700 Não treinou Motivo Excesso de Trabalho 0 0 0% 0 cal

Rotina de Exercícios / Periodo de 25.05 a 31.08 de 2018 (99 dias)
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5.3 Percepção dos participantes do estudo sobre sua saúde 

 

5.3.1 Categorização dos depoimentos dos participantes em temas e subtemas 

 

Quadro 7 - Categorização dos temas de acordo com a afinidade de conteúdo dos 

subtemas encontrados nos depoimentos dos participantes (SÃO PAULO, 2018) 

Temas Subtemas 

A percepção do tema 

saúde na visão dos 

participantes da 

pesquisa  

A saúde como um valor pessoal  

 

A percepção conflituosa na saúde  

 

A saúde-doença parece ser uma fragilidade dentro da 

empresa 

Problemas de saúde 

relatados pelos 

participantes 

 

Artroses 

Doenças cardiovasculares 

Doença de Crow 

Doenças vasculares 

Dor crônica 

Doenças respiratórias crônicas  

Obesidade e sobre peso 

Transtornos mentais  

 

Estresse crônico 

Gastrointestinais crônicos 

Hérnia de disco 

 

Percepção de mudança 

de comportamento dos 

participantes da 

pesquisa para um estilo 

de vida saudável  

 

A expectativa do participante com relação a mudança de 

comportamento para um estilo de vida mais saudável 

 

Sugestões de mudanças de comportamento 

apresentadas pelos participantes  

 

Dificuldades e problemas encontrados para a tentativa 

de mudança de um estilo de vida saudável 

 
 

Fonte: Autora 
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Quadro 8 - Categorização dos temas de acordo com a afinidade de conteúdo dos 

subtemas encontrados nos depoimentos dos participantes (SÃO PAULO, 2018) 

Temas Subtemas 

Da intervenção de saúde – 

Programa de prevenção e 

promoção da saúde e as 

mudanças no comportamento 

dos participantes para um 

estilo de vida mais saudável 

 Importância sobre adotar hábitos e 

comportamentos saudáveis 

 Mudanças comportamentais e de estilo de vida 

adquiridas durante o programa 

 Dificuldades e os pontos positivos encontrados 

durante o programa 

Avaliação do programa de 

prevenção de doenças e 

promoção da saúde segundo 

a percepção dos participantes 

da pesquisa 

 Expectativa quanto ao programa  

 Expectativa quanto a realização dos exames, 

as consultas com o cardiologista e nutricionista 

e a assessoria esportiva online 

 Sugestões de melhoria para o programa 

Uso do aplicativo WhatsApp 

no dispositivo móvel  

 Promoveu integração no grupo e aproximação 

da pesquisadora-pesquisado 

 Promoveu motivação no grupo 

 Fonte de informação e conhecimento sobre 

temas relacionados a saúde, prevenção de 

doenças e promoção da saúde 

Fonte: Autora 

 

Assim, os conteúdos dos depoimentos sobre a percepção dos participantes do 

estudo sobre sua saúde foram categorizados em subtemas, que por sua vez foram 

organizados em três grandes temas, configurando uma síntese interpretativa do objeto 

da pesquisa. Os conteúdos dos depoimentos são apresentados no Apêndice C. Segue 

a discussão dos depoimentos por grandes temas. 

 

5.3.2 A percepção do tema saúde na visão dos participantes da pesquisa 

 

Desde o início do século XX, segundo Minayo, 
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[...] sociólogos e antropólogos aportaram uma contribuição muito importante 
para o setor saúde, ao demonstrar, por meio de estudos empíricos, o fato de 
que a doença, a saúde e a morte não se reduziam a uma evidencia orgânica, 
natural, objetiva, mas que sua vivencia pelas pessoas e pelos grupos sociais 
estavam intimamente relacionadas com as características de cada 
sociedade: a doença, além de sua configuração biológica, é também uma 
realidade construída e o doente é um personagem social. (...) A linguagem 
da doença não é, em primeiro lugar, linguagem em relação ao corpo, mas 
linguagem que se dirige à sociedade e às relações sociais de forma histórica. 
[...] o indivíduo julga seu estado, não apenas por manifestações intrínsecas, 
mas a partir de seus efeitos: ele busca ao médico a legitimidade da definição 
de sua situação. Dessa situação legitimada, ele retira atitudes e 
comportamentos em relação a seu estado e assim se torna doente para o 
outro, ou seja, para a sociedade.61 

 

Ainda segundo Minayo, a saúde  

 

[...] é um bem pessoal preciosíssimo e um negócio voltado para atingir a 
subjetividade do indivíduo e movimentar a sua ação. (...) A saúde exige um 
forte engajamento do indivíduo na sua manutenção e qualidade, a saúde é 
também um problema coletivo, social e político. Assim como não se pode ser 
feliz sozinho não se pode ser saudável apenas individualmente. O ser 
humano é parte de vários sistemas entrelaçados nos quais se realiza.61 

 

De acordo com a referência de Minayo e dos depoimentos (Apêndice C) dos 

participantes da pesquisa, a saúde foi percebida e definida como: 

 um bem maior 

 é o ponto fundamental do nosso sucesso 

 é muito importante pra tudo na vida 

 é você estar bem 

 é poder fazer planos 

 é tudo na vida 

 é tudo para mim 

 é um tema que eu sempre gosto de ler 

 é o que me dá vida, é a minha vida 

 é a condição de realizar os meus sonhos. 

 

Contudo, embora os participantes da pesquisa definam a saúde como um bem 

pessoal precioso e intransferível, a maioria deles referiu em seus depoimentos não 

terem tempo para o cuidado da própria saúde, por priorizar outros temas da vida como 

a família, o trabalho, os estudos etc. Segundo o artigo da Sociedade Brasileira de 
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Cardiologia, representada pelo presidente da referida Instituição, Dr. Marcus Bolivar 

Machias, 

[...] o brasileiro não se trata. Ele aponta que 80% dos hipertensos sabem que 
devem se cuidar, mas não adotam reeducação alimentar ou atividades 
físicas. Muitos também não tomam os remédios indicados para o tratamento, 
inclusive porque esse tipo de doença não costuma ser sintomática.74 

 

Podemos dizer então que, saúde perfeita não é um estado, mas uma condição 

dinâmica”.75 

 

Portanto,  

[...] a anatomia de um corpo humano inclui um sistema ósseo, um sistema 
muscular e um sistema nervoso central. Todos esses sistemas são críticos e 
interdependentes. Uma falha em um dos sistemas afeta a habilidade do corpo 
em ter um desempenho eficiente.76 

 

Por isso, “é fundamental que tenhamos um tempo para o nosso cuidado e 

desenvolvimento pessoal. Para tanto, devemos reservar uma parte do dia para 

atividade física” e outros cuidados preventivos e promocionais da saúde, pois criarão 

condições para uma saúde e qualidade de vida melhor.74 

 

[...] a busca pelo bem-estar (e pela saúde) não é uma tarefa fácil. Isso requer 
esforço diário e contínuo através de escolhas conscientes das ferramentas 
que estão à disposição da pessoa. A manutenção da saúde se encontra sob 
o domínio e a responsabilidade de cada indivíduo. Isso exige um 
compromisso consigo mesmo, delegando para cada um a necessidade de se 
descobrir e perceber as melhores estratégias que funcionam para si. 
Somente por meio do mergulho interno é que se podem encontrar as 
melhores alternativas e o momento mais adequado de utilizá-las.75 

 

O fator humano dentro das organizações, 

 

[...] é hoje um elemento de competitividade (...) os atributos exigidos do 
trabalhador moderno passam a ser formidáveis e praticamente inatingíveis – 
saúde perfeita, competências diversas, qualificação, polivalência, criatividade 
e disciplina –, o que torna, muitas vezes, a dedicação permanente ao trabalho 
uma ameaça à saúde e um empecilho ao lazer e ao convívio mais frequente 
com familiares e amigos. [...] levando à constatação de que o ambiente 
profissional, em geral, parece ser desfavorável à mudança de atitudes e 
comportamentos relacionados com a saúde.75 

 

É nesse contexto relevante e na sua grande maioria extremista, sobre a saúde 

e trabalho nas organizações, que por meio das citações de Minayo, propomos a 

seguinte reflexão: 
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De um lado, “a saúde coletiva é um bem social, um direito universal associado 

à qualidade e à proteção da vida”. 

Por outro lado, “a saúde é de atribuição individual, como um capital de reserva 

e de propriedade privada que se mantem pelo equilíbrio e pela harmonia. A concepção 

de doença é também marcada pela responsabilidade do indivíduo em sua luta contra 

padrões já pré-estabelecidos socialmente.”61 

Dessa forma, podemos dizer que, de acordo com Minayo, o indivíduo se coloca 

na posição de um oprimido face ao seu corpo e a organização em que trabalha, isto 

é, a saúde “baseia-se na visão anatômico-fisiológica da pessoa, na concepção do 

corpo como produtor e instrumento de trabalho e na ideia desenvolvimentista do poder 

da tecnologia contra as enfermidades.”61 

Por esses motivos destacados nos parágrafos anteriores, o binômio saúde-

doença parece ser uma fragilidade dentro da empresa, no sentido de o indivíduo expor 

seu diagnóstico médico e se sentir ameaçado pela organização que o contratou, sob 

o temor de “ficar marcado de alguma forma pela organização” e possivelmente no 

futuro ser desligado. Isso explicaria o alto número de não adesão voluntária nessa 

pesquisa, conforme mostrado na tabela 10 – Resultados dos retornos de recebimento 

e leitura dos e-mails convites enviados ao potencial público da pesquisa de campo? 

Ou ainda, explicaria em parte a falta de cuidado da saúde apresentada nos 

depoimentos dos participantes da pesquisa? Além disso, explicaria a falta de quórum 

nos eventos de saúde preventivos e promocionais citados pela pesquisadora na 

introdução deste trabalho? 

Ora, a OMS estima que uma redução de 2% ao ano na prevalência das doenças 

crônicas como diabetes, doenças cardiovasculares e câncer, ao longo de dez anos, 

pode resultar em um ganho econômico de US$4 bilhões para o nosso país.75 Então, 

nos casos das doenças crônicas e da prevenção de novos casos dessas 

enfermidades, seria mais atrativo financeiramente para as organizações trata-las e 

preveni-las, conforme ressaltado no capítulo 01 e 02 desta pesquisa? Além disso, 

 

[...] indivíduos mais saudáveis apresentam maior probabilidade de serem 
produtivos por terem mais energia e apresentar menor probabilidade de se 
ausentar do trabalho por doença. Além disso, famílias mais saudáveis 
precisam de menos tempo fora do trabalho para cuidar de indivíduos 
doentes.18 
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Dessa forma, “trabalhadores saudáveis e motivados são mais produtivos e 

tendem a aumentar a competitividade das empresas. Assim, o país passa a ter uma 

população com melhor qualidade de vida e melhor desempenho no cenário 

internacional.”75 

Portanto, pelos motivos acima expostos, a saúde nas organizações, além de 

ser vista individualmente, biologicamente, etc., precisa necessariamente estar ligada 

aos programas de prevenção e promoção da saúde, direcionados aos usuários e ao 

perfil epidemiológico da população, visando não somente a redução de custos, a 

prevenção de agravos, o equilíbrio do quadro clínico, a prevenção de novos casos de 

DCNT; a saúde precisa ser vista nas organizações também como saúde coletiva, 

 

[...] saúde coletiva é o espaço no interior do sistema (de uma organização), 
[...] que recompõe uma representação mais abrangente de saúde, ao 
englobar o social como determinante e os indivíduos como componentes de 
classes em oposição, rompendo a concepção centrada no biológico, no 
individual, na harmonia e no equilíbrio social. Saúde toma então o sentido de 
uma realização atual e uma meta futura de um padrão de vida mais elevado 
e equitativo da população brasileira.61 

 

5.3.3 Problemas de saúde relatados pelos participantes na entrevista inicial 

 

Com a intenção de obtermos uma visão ampliada da amostra dos participantes 

da pesquisa sobre os principais problemas de saúde, relacionamos as patologias 

relatadas pelos mesmos, de acordo com a intensidade e a frequência dessas doenças 

nos depoimentos (Apêndice C) dos participantes, são elas: 

 

 Artrose 

 Doenças cardiovasculares e vasculares 

 Doença de Crown 

 Dor crônica  

 Doença respiratória crônica 

 Obesidade e sobrepeso 

 Transtornos mentais 

 Estresse 

 Gastrointestinais  

 Hérnia de disco e Desgastes de discos. 
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5.3.4 Percepção de mudança de comportamento dos participantes da pesquisa para 

um estilo de vida saudável 

 

Após expor os principais problemas de saúde relatados pelos participantes, fica 

claro que, a depender do comportamento que o participante da pesquisa tem em 

relação as suas doenças crônicas não transmissíveis, possivelmente, concatenadas 

a outras enfermidades também relatadas pelos participantes nos depoimentos, estas 

podem se agravar ou podem se estabilizar de acordo com a opção do estilo de vida 

escolhido pelo participante, conforme textualizado na introdução desta pesquisa, nos 

capítulos 1 e 2.2. 

Desta forma, entende-se por comportamento “o conjunto de reações e atitudes 

de um indivíduo ou grupo de indivíduos em face do meio social”.77 O comportamento 

“é um termo que caracteriza toda e qualquer reação do indivíduo ou instituição perante 

o meio em que está inserido”.78 

Assim, entendemos o comportamento como “ação, idiossincrasia, atuação, 

conduta, costume, desempenho, hábito, maneiras, modos, prática, proceder, 

procedimento, reação, atitude, papel, porte”.79 

Ainda de acordo com o capítulo primeiro deste trabalho, o comportamento é 

intrínseco ao estilo de vida de um indivíduo, pois inclui aspectos físico, mental, 

espiritual e social. Portanto, define-se por estilo de vida, “o conjunto de hábitos e 

costumes que são influenciados, modificados, encorajados ou inibidos pelo 

prolongado processo de socialização”,10 e que podem modificar as condições de 

saúde de um indivíduo e/ou de uma determinada população. 

Desse modo, a necessidade de praticar uma atividade física de forma regular 

e moderada, ter uma alimentação saudável, combater o tabagismo e o alcoolismo, 

podem prevenir não só doenças crônicas não transmissíveis, como também o 

agravamento delas.8 

Em continuidade a pesquisa deste trabalho, nos depoimentos (Apêndice C) 

todos os participantes da pesquisa manifestaram uma expectativa positiva com 

relação a mudança de comportamento para um estilo de vida mais saudável: 

 

 reduzir o consumo de doces e massas 

 atividade física 

 é psicológico   
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 atividade física regular 

 peso mais baixo  

 estabilizar o quadro clínico com fisioterapia 

 voltar a fazer exercícios 

 comer mais regrado 

 controlar a pressão um pouco melhor com exercícios físicos...  

 mudar minha vida sedentária 

 preciso perder a gordura abdominal 

 comportamento mental 

 práticas esportivas. 

 

Como todos os participantes da pesquisa manifestaram sua percepção quanto 

a expectativa de mudar o comportamento para um estilo de vida mais saudável, 

podemos dizer que corrobora com a citação de Ogata,75 na qual apresenta, “a 

manutenção da saúde se encontra sob o domínio e a responsabilidade de cada 

indivíduo. Isso exige um compromisso consigo mesmo”.  

Outrossim, teoricamente, os participantes na sua maioria, conheciam o 

“caminho” no sentido próprio de direção, para as efetivas mudanças de 

comportamento, como mostram nos depoimentos (Apêndice C). Nesse interim, alguns 

participantes da pesquisa apresentaram mudanças prévias de comportamentos antes 

da pesquisa, bem como os respectivos resultados já conquistados, cujos depoimentos 

estão no Apêndice C. 

Assim, com base nos depoimentos F4 e F6 (Apêndice C) podemos dizer que a 

citação de Ogata faz sentido novamente, confirmando que “a busca pelo bem-estar e 

pela saúde não é uma tarefa fácil, pois requer esforço diário e contínuo, através de 

escolhas conscientes das ferramentas que estão à disposição”.75 

Portanto, “a saúde é um compromisso consigo mesmo, no sentido de descobrir 

e perceber as melhores estratégias que funcionam para si; por meio do mergulho 

interno é que se podem encontrar as melhores alternativas e o momento mais 

adequado de utilizá-las”.75 

É nesse sentido que os líderes em saúde e as organizações podem contribuir 

para melhorar a saúde e a qualidade de vida de seus usuários, oferecendo 

ferramentas e alternativas para mudarem seus comportamentos para um estilo de vida 
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saudáveis, a fim de garantir não só a redução de custos, a prevenção de agravos e o 

equilíbrio do quadro clínico de profissionais com DCNT, mas também, a prevenção de 

novos casos dessas doenças. 

Nesse contexto, não podemos deixar de elucidar as dificuldades encontradas 

e os problemas vivenciados pelos participantes da pesquisa, na tentativa de mudança 

de comportamento e estilo de vida saudável. Para tanto, faz-se necessário enxergar 

e compreender o indivíduo inserido numa engrenagem social, sendo influenciado por 

fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos, geográficos e 

comportamentais, que podem influenciar a saúde do mesmo, conforme exposto no 

capítulo 2.2. deste trabalho. No geral, os participantes da pesquisa referiram nos 

depoimentos (Apêndice C): 

 

 viajar profissionalmente 

 não ter uma rotina 

 preguiça 

 sou workaholic 

 trabalho está muito puxado 

 filho que é especial  

 mãe com quase 80 anos 

 área demanda bastante na empresa 

 levo quase quatro horas no trânsito 

 falta de ânimo 

 vários compromissos 

 sou curadora dela 

 moro longe da empresa 

 parar com a segunda atividade. 

 

Dessa forma, com base nos depoimentos (Apêndice C) sobre as dificuldades 

encontradas e os problemas vivenciados pelos participantes da pesquisa, na tentativa 

de mudança de comportamento e estilo de vida saudável, correlacionando-os com as 

citações 72 e 73, podemos dizer que, em alguns momentos e situações da vida, 

alguns pilares são mais demandados do que outros, assim, saúde perfeita não é um 

estado, mas uma condição dinâmica”.75 
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Por isso, “é fundamental que tenhamos um tempo para o nosso cuidado e 

desenvolvimento pessoal. Para tanto, devemos reservar uma parte do dia para 

atividade física” e outros cuidados preventivos e promocionais da saúde, pois criarão 

condições para uma saúde e qualidade de vida melhores.74 

 

5.3.5 Da intervenção de saúde – Programa de prevenção e promoção da saúde e as 

mudanças no comportamento dos participantes da pesquisa para um estilo de vida 

mais saudável 

 

As ações e programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e 
doenças têm como objetivo principal capacitar indivíduos e comunidades, 
tornando-os aptos a melhorarem a manterem sua própria saúde. Essas 
iniciativas têm ganhado destaque com o crescimento da morbidade e 
mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Um importante 
fator de risco comum a esse grupo de doenças é o conjunto de hábitos de 
vida inadequados.73 
 
Programas de promoção da saúde, quando planejados e desenvolvidos 
adequadamente, podem melhorar a qualidade de vida e o estado de saúde 
de seus participantes e, consequentemente, trazer benefícios para a empresa 
onde foram desenvolvidos, como aumento da produtividade e redução do 
gasto com o benefício de assistência à saúde.73 

 

Assim, o programa de prevenção e promoção da saúde para melhoria de 

gestão de profissionais com doenças crônicas não transmissíveis foi construído com 

base nas diretrizes, estratégias e ações do Plano de ações estratégicas para o 

enfrentamento das DCNT no Brasil, concatenado ao modelo de atenção aos 

portadores de DCNT, ambos criados e desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, 

conforme mencionado no capítulo 2.2 deste trabalho. Foi estruturado em três eixos 

estratégicos: Vigilância, informações, avaliação e monitoramento; Promoção da 

saúde; e Cuidado integral de DCNT. 

Dentro de cada eixo, o programa foi composto pelos materiais aplicados na 

pesquisa de campo, conforme mostra o quadro 5 deste trabalho, cujo objetivo foi o de 

testar o referido programa. 

Sob o ponto de vista dos participantes da pesquisa em relação a intervenção 

de saúde, aplicada por meio do programa de prevenção e promoção da saúde, 

sobretudo a importância de adotar hábitos e comportamentos saudáveis, a maioria 

referiu ser imprescindível, porém, referiu também não ser um processo fácil. Os 

depoimentos encontram-se no Apêndice C: 
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 mudança de hábito é mais difícil 

 porque você se torna chato 

 tem que ser inserida no nosso cotidiano 

 é essencial 

 imprescindível, mas não é um processo fácil 

 precisa começar primeiro mudando a cabeça 

 isso leva tempo 

 a pessoa tem que ter muita perseverança 

 varia de pessoa pra pessoa 

 superimportante o programa 

 eu senti uma melhora incrível 

 disposição 

 mais alegre com a vida 

 se manter ativo é uma coisa muito importante 

 emagrecer 

 não ter diabetes e pressão alta 

 resultados dá ânimo 

 você se habitua, tudo é habito  

 para ter uma qualidade de vida melhor 

 é um caminho que tomo mundo deveria adotar 

 uma vida saudável 

 vai incorporando na sua vida no dia a dia 

 uma prática desde a infância 

 hábito quando você cultiva vira uma coisa natural 

 bastante dedicação no começo 

 empenhada e determinada 

 houve uma mudança sim, pra melhor. 

 

“Incorporar hábitos e comportamentos saudáveis na rotina nem sempre é fácil, 

mas empenhar-se para segui-los pode render vários benefícios. Além de aumentar a 

qualidade de vida e o bem-estar, um estilo de vida saudável pode ampliar os anos de 

vida.”.80 
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De acordo com um estudo realizado pelo Disease Control and Prevention 

(CDC), “as pessoas têm condições de viver por mais tempo se adotarem um ou mais 

comportamentos relacionados a um estilo de vida saudável”.80 

É cada vez mais claro que, os programas de prevenção e promoção da saúde 

“envolvem esforços de mudança na lógica assistencial e dos modelos de gestão, na 

direção de neutralizar hegemonia medicalizante e favorecer a autonomia dos sujeitos 

e empoderamento dos indivíduos e grupos.”.81 

Nesse sentido, modificar fatores de risco para as DCNT prevalentes com 

mudanças comportamentais, aplicáveis a diversos grupos de pessoas, 

conscientizando-os quanto as doenças, incentivando-os e estimulando-os a 

comportamentos saudáveis, e manter um sistema de vigilância e monitoramento, 

podem garantir redução de custos na saúde, prevenção de agravos, estabilização do 

quadro clínico, e sobretudo, a prevenção de novos casos dessas enfermidades. 

Dessa forma, com relação as mudanças comportamentais e de estilo de vida 

adquiridas durante o programa nos depoimentos (Apêndice C) os participantes da 

pesquisa referiram: 

 

 equilibrar mais os horários da alimentação 

 diminui o açúcar 

 controlar o estresse 

 descansar  

 cuidar da alimentação 

 reduzir expressivamente os doces 

 mudar os hábitos alimentares 

 alimentação e atividade física 

 cabeça sempre boa, leve 

 caminhada 

 caminhada após o almoço durante a semana 

 mais firme no propósito de comer uma coisa melhor 

 atividade física com regularidade 

 uma vida mais saudável  

 prestar atenção no que eu estou comento 

 sensação de bem-estar 
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 lanches intermediários mais saudáveis 

 

Com base nos depoimentos (Apêndice C) dos participantes da pesquisa sobre 

as mudanças comportamentais e de estilo de vida adquiridas durante o programa, a 

maioria referiu mudanças para uma alimentação mais saudável e uma vida mais ativa. 

Assim, promover práticas alimentares saudáveis dentro das organizações, constitui 

uma importante estratégia para o enfrentamento das DCNT, “visto que a alimentação 

inadequada e o excesso de peso representam fatores de risco para várias dessas 

doenças, como diabetes, cardiovasculares, obesidade, osteoporose e alguns tipos de 

câncer.”.73 

Desse modo, os principais objetivos da promoção de práticas alimentares 

saudáveis, estão em “alcançar e/ou manter o peso saudável; aumentar a variedade 

de alimentos e o fracionamento da dieta; limitar a ingestão de gorduras saturadas e 

trans.; aumentar o consumo de frutas, legumes, verduras, cereais integrais e 

leguminosas; e limitar a ingestão de doces e sal.”.73 

Nesse contexto, não podemos deixar de elucidar as dificuldades e os pontos 

positivos encontrados no processo de mudança de comportamento e estilo de vida 

saudável. Para tanto, faz-se necessário novamente, enxergar e compreender o 

indivíduo inserido numa engrenagem social sendo influenciado por fatores sociais, 

econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos, geográficos e comportamentais, 

que podem influenciar a saúde do mesmo, conforme exposto no capítulo 2.2. deste 

trabalho. Os depoimentos com essas dificuldades e esses pontos positivos se 

encontram no Apêndice C. 

 

5.3.6 Avaliação do programa de prevenção e promoção da saúde segundo a 

percepção dos participantes da pesquisa 

 

A expectativa dos participantes em relação ao programa, no geral, foi motivada 

por cuidados e acompanhamento para melhorar alimentação, perda peso, praticar 

atividade física regular, e melhorar o quadro clínico devido a uma condição crônica ou 

a algumas condições crônicas. Os depoimentos dos participantes sobre a avaliação 

do programa encontram-se no Apêndice C. 

 

 melhorar sua condição de vida 
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 não basta falar tem que provar que aquilo (programa) é bom 

 foi muito rico 

 fundamental 

 traz os pontos principais de alerta  

 poder melhorar para poder corrigir   

 sensação de bem-estar  

 atuar para a saúde  

 todas as etapas foram fundamentais  

 compartilhar as dificuldades 

 ajudar e incentivar o outro   

 pouca duração 

 motivação, determinação 

 orientação, motivação, incentivo a prática de atividade física 

 compartilhar experiências 

 conscientizar a importância da saúde antes do trabalho 

 compromisso 

 monitoramento  

 cobrança 

 percepção de que é uma coisa factível de conseguir 

 pensar como criar hábitos saudáveis 

 um super ponto positivo 

 insistência sadia 

 marcação 

 trabalho em grupo é motivador  

 uma terapia de grupo 

 abordagem grupal foi interessante  

 acompanhamento sistemático 

 troca de informação 

 uma constância 

 empoderamento e autonomia da saúde nos participantes da pesquisa. 
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Segundo a avaliação dos participantes da pesquisa, quanto a expectativa da 

realização dos exames, as consultas com o cardiologista, nutricionista e a assessoria 

esportiva online, os depoimentos encontram-se no Apêndice C. E diante da avaliação 

e sugestões anteriores, em relação ao programa de prevenção e promoção da saúde, 

quanto as etapas de cada processo da pesquisa de campo, alguns participantes 

referiram melhorias no programa, as quais encontram-se também nos depoimentos 

do Apêndice C. 

 

5.3.7 Uso do aplicativo WhatsApp no dispositivo móvel 

 

Com relação ao uso do aplicativo WhatsApp na pesquisa de campo, a maioria 

dos participantes relataram promover integração no grupo e aproximação da 

pesquisadora-pesquisado. Citaram ainda, promover motivação no grupo e ter sido 

fonte de informação e conhecimento sobre temas relacionados a saúde, prevenção e 

promoção da saúde, conforme mostra os depoimentos no Apêndice C. 

Assim, diante dos depoimentos expostos anteriormente, sobre o uso do 

aplicativo WhatsApp na pesquisa de campo, a maioria dos participantes referiu o 

aprendizado de novos conhecimentos sobre temas relacionados a saúde, relatou 

integração no grupo, aproximação com a pesquisadora e motivação individual e 

grupal; nesse sentido “temos de pensar numa saúde mais preventiva do que apenas 

curativa. O uso de novas ferramentas tecnológicas empodera o indivíduo e/ou grupos 

de indivíduos.”.82 

 

O indivíduo passa a ser engajado nessa transformação e passa a se 
preocupar mais com a prevenção do que simplesmente com o tratamento da 
doença. É uma mudança de paradigma. [...] a um cenário mais preocupado 
com o bem-estar e com o cuidado de vida do ser humano, de maneira mais 
harmônica e mais equilibrada. A disseminação de tecnologias voltadas à 
conectividade de todas as informações da vida da pessoa, como hábitos 
alimentares, físicos, procedimentos cirúrgicos realizados, predisposições a 
doenças, se tornam essenciais para um acompanhamento mais minucioso, 
mais preventivo da saúde da população. Esses tipos de informação ajudam 
os médicos a olhar o paciente como um todo e ajudam na prevenção de 
possíveis doenças crônicas como diabetes e hipertensão. O cidadão passa a 
disponibilizar dados da sua vida que vão ajudar o médico a prevenir ou 
identificar a doença e escolher o tratamento mais adequado para o seu 
caso.82 
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5.3.8 Indicadores de prevenção e gestão de profissionais com doenças crônicas não 

transmissíveis 

 

“Um pesquisador que faz uso do método do estudo de caso pode usar diversos 

instrumentos de coleta de dados, por exemplo, observação (participativa ou não), 

análise de documentos, entrevista, questionários, dados primários e secundários etc.” 

68. Por isso, a visão sistêmica do pesquisador é vital, pois, “é preciso saber conectar 

e entrelaçar dados e informações, ou seja, tratar a saúde como uma totalidade e de 

maneira integrada e não focar apenas cada uma das partes isoladamente para depois 

tentar soma-las.”.83 

Nesse sentido, os programas de prevenção e promoção da saúde, precisam 

abordar e desenvolver habilidades de autonomia na saúde e o empoderamento na 

saúde a partir de redes colaborativas, para que as equipes de saúde e o usuário e sua 

família possam aprender na prática mecanismos intuitivos e contínuos na gestão 

horizontal e compartilhada do cuidado, para mudanças efetivas de estilos de vida.57 

Portanto, fazer a gestão ou gerenciar algo está ligada ao como agregar mais 

valor à cadeia produtiva da saúde, e também, ao resultado final dela. “As habilidades 

de um gestor estão relacionadas ao pensar junto, ao raciocinar, ao diagnóstico das 

situações e a formulação de alternativas de solução de problemas em conjunto, bem 

como a inovação.”.83 

Assim, com base nos objetivos desta pesquisa, faz-se necessário medir e 

controlar indicadores de prevenção e gestão de profissionais com doenças crônicas 

não transmissíveis, pois “se uma atividade não é medida, dificilmente é controlada; se 

não há controle, não há gerenciamento.”.84 

Desse modo, os indicadores e informações devem representar “o conjunto de 

requisitos utilizados pela organização para determinar a adequação, a eficácia e a 

eficiência das práticas utilizadas na gestão da organização, para posterior avaliação 

e melhorias.”.84. “Embora a medição humana seja fortemente impregnada de 

subjetividade [...] o importante é lembrar que quando se adotam padrões, estes podem 

reduzir tremendamente aquela subjetividade e imprecisão.83 

Para tanto, iniciamos este item com os quadros 9 e 10 apresentando de uma 

forma resumida e simples, os resultados das intervenções de prevenção e promoção 

da saúde e gestão de profissionais com doenças crônicas não transmissíveis. 
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Quadro 9 - Resultados das intervenções de prevenção e promoção da saúde e gestão 

de profissionais com doenças crônicas não transmissíveis 

Estratégia Objetivo Ações Resultados 

Diretrizes do Plano 

de ações 

estratégicas para o 

enfrentamento das 

DCNT no Brasil do 

Ministério da 

Saúde 

Melhorar a saúde 

e a qualidade de 

vida de usuários 

com DCNT por 

meio da gestão 

da saúde 

Exames clínicos e 

de imagem 

Reduções nos níveis de colesterol 

total; glicemia; hemoglobina 

glicada; e triglicérides 

Intervenção 

nutricional 

Redução do % de gordura; 

aumento do % de massa magra; e 

redução do IMC 

Assessoria 

esportiva  

Tempo de treino; produtividade nos 

treinos e total de gasto calórico em 

treinos  

 

Fonte: Autora  

 

Quadro 10 - Resultados das intervenções de prevenção e promoção da saúde e 

gestão de profissionais com doenças crônicas não transmissíveis 

Estratégia Objetivo Ações Resultados 

Diretrizes do Plano 

de ações 

estratégicas para o 

enfrentamento das 

DCNT no Brasil do 

Ministério da 

Saúde 

Melhorar a saúde 

e a qualidade de 

vida de usuários 

com DCNT por 

meio da gestão 

da saúde 

Coordenação, 

apoio e 

acompanhamento 

integral  

Melhoria na alimentação; 

Mudanças no conhecimento sobre 

temas relacionados a saúde; 

Conscientização da população 

sobre hábitos saudáveis; 

Diminuição dos fatores e 

comportamentos de risco; 

Estabilização do quadro clínico; 

Autonomia da população; 

Empoderamento da população e do 

grupo. 

 

Fonte: Autora  

 

Portanto, 

 

[...] indicadores são medidas usadas para descrever uma situação, fazer 
comparações, verificar mudanças ou tendências e avaliar intervenções. 
Assim, a escolha e construção de indicadores são de extrema importância 
para o processo de avaliação, do processo de programa de promoção da 
saúde, no que se refere à quantidade e qualidade das ações e aos resultados 
alcançados. [...] O indicador deve ser capaz de discriminar um evento de 
outros e de detectar mudanças ocorridas ao longo do tempo.73 

 
Os resultados dos programas para gerenciamento de crônicos podem ser 
estimados por meio de indicadores que avaliam os fatores de risco dos 
indivíduos participantes desenvolverem as doenças crônicas alvo do 
programa. Esses indicadores podem ser dos mais variados tipos, 
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dependendo da abordagem do programa implementado: pressão arterial, 
níveis de glicose e colesterol sanguíneos, quantidade de calorias ingeridas 
por dia, etc. [...] Além do impacto sobre a saúde dos trabalhadores, pode-se 
também avaliar o impacto financeiro do programa (Arena et al., 2013), ou 
seja, a variação das despesas médicas da empresa com seus funcionários 
(Milani e Lavie, 2009; Baicker et al., 2010) antes e após o programa, ou 
mesmo sobre a produtividade dos empregados portadores de doenças 
crônicas dessa empresa.73 

 

Nesse contexto, para a gestão do programa de prevenção e promoção da 

saúde na gestão de profissionais com doenças crônicas não transmissíveis, utilizamos 

o ciclo PDCA. Trata-se de uma ferramenta de gestão para controlar e melhorar os 

processos e produtos de uma forma contínua, identificando as causas de seus 

problemas e implementando soluções para os mesmos. Seu modelo é intuitivo e fácil 

de ser aplicado.84 

O ciclo PDCA não tem fim e todas as suas fases devem ser aplicadas sem 

exceção, pois a omissão de uma das fases pode causar prejuízos e falhas no processo 

como um todo, conforme mostra a figura 5. Além disso, “o conceito PDCA é algo que 

está presente em todas as áreas de nossas vidas profissionais e pessoais, e é 

continuamente usado, tanto formalmente ou informalmente, consciente e 

inconscientemente em tudo que fazemos”.84 

 

Figura 5 - Ciclo PDCA como ferramenta de gestão para controle e melhoria nos 

processos e programas de prevenção e promoção da saúde 

 

 Fonte: Portal da Gestão da Qualidade em Saúde85 
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Dessa forma, com o intento de discutir os indicadores, melhorar os processos 

do programa de prevenção e promoção da saúde na gestão de profissionais com 

doenças crônicas não transmissíveis, melhorar a gestão do trabalho nas equipes de 

saúde, propomos indicadores e ferramentas de prevenção e gestão de profissionais 

com DCNT, para cada etapa do referido programa, como mostra abaixo. Para tanto, 

utilizamos as referências: 8, 10, 11, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 68, 73, 74, 75, 76, 80, 81 e 

83. 

 

 Contratação e capacitação das equipes de saúde 

o Apoio matricial; 

o Educação permanente; 

o Resolutividade; 

o Corresponsabilidade; 

o Humanização; 

o Integralidade; 

o Interdisciplinaridade; 

o Proatividade; 

o Competências para o enfrentamento das DCNT; 

o Contrato de trabalho claro e detalhado contendo condições como objeto 

de trabalho, duração do contrato, forma de contratação, jornada de 

trabalho, remuneração, férias, benefícios etc. 

 

 Adesões  

o Taxa de adesão ao programa; 

o Meios de comunicação e disseminação da abordagem inicial do 

programa; 

o Apuração das adesões e não adesões ao programa; 

o Fatores determinantes para a não adesão ao programa. 

 

 Consultas com o cardiologista  

o Pressão sistólica e diastólica com o participante sentando e 

posteriormente em pé; 

o Avaliação do quadro clínico e sintomas; 

o Avaliação dos exames clínicos e de imagem; 
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o Intervenção medicamentosa e/ou terapêutica; 

o Declaração de aptidão para atividade física; 

o Diário para o controle e monitoramento das taxas dos exames clínicos e 

de imagem; 

o O especialista precisa ser contratado (temporariamente ou não) para o 

programa, a fim de que este conheça todos os participantes, crie 

vínculos de confiança e relacionamento com os mesmos, e que possa 

compor a equipe multidisciplinar do programa, no tocante às 

intervenções e ações para melhoria na gestão de DCNT e da qualidade 

de vida da população trabalhada. 

 

 Redução das taxas dos exames clínicos e de imagem 

o Colesterol total e frações; 

o Triglicérides; 

o Glicose; 

o Hemoglobina glicada; 

o TGO; 

o Gama GT; 

o TSH; 

o T4 Livre; 

o Hemograma completo; 

o Eletrocardiograma; 

o Teste ergométrico de esforço. 

 

 Redução das taxas dos exames clínicos e de imagem - Para participantes 

vegetarianos ou veganos, para tanto, considerar os exames relacionados no 

item anterior acrescido de: 

o Vitamina B12; 

o Cálcio; 

o Ferro; 

o Hemograma completo; 

o Eletrocardiograma; 

o Teste ergométrico de esforço. 

o Zinco e outros. 
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 Intervenção nutricional 

o Variação de ingestão de calorias, gorduras e colesterol; 

o Grau de conhecimento sobre alimentação saudável; 

o Variação do consumo diário de frutas, legumes e verduras; 

o Número de participantes que consumiam ao menos 5 porções de frutas, 

legumes e verduras diariamente; 

o Variação do consumo diário dos diversos grupos de alimentos; 

o Perda de peso; 

o Perda de percentual de gordura; 

o Ganho de percentual de massa magra; 

o Classificação de massa corpórea; 

o Pressão sistólica e diastólica. 

 

 Intervenção com educador físico 

o Perda de peso; 

o Classificação de massa corpórea; 

o Circunferência abdominal; 

o Pressão sistólica e diastólica; 

o Frequência de batimentos cardíacos;  

o Frequência de passos por dia; 

o Prática de atividade física regular por meio de um prestador contratado 

pela empresa ou convênio com academias locais com percentual de 

participação da empresa (em reais); com registro de comprovação de 

participação; 

o Cumprimento dos minutos estabelecidos nas metas semanais, com 

registro de comprovação de participação; 

o Utilização das escadas. 

 

 Coordenação, apoio e acompanhamento integral 

o Questionário (online ou físico) para identificar o estilo de vida da 

população e avaliar a motivação em reduzir os fatores de risco para as 

DCNT, e possivelmente levantar novos casos dessas enfermidades até 

então desconhecidos. Aplicar no início da intervenção; 
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o Questionário (online ou físico) para avaliar se houve a redução dos 

fatores de risco para as DCNT. Aplicar após 6 meses da intervenção, e 

 entrevista presencial, individual, oral;  

o Questionário (online ou físico) para avaliar se houve a redução dos 

fatores de risco prevalentes. Aplicar após 12 meses da intervenção, e  

 entrevista presencial, individual, oral;  

o Grupos de discussão presencial e semanal sobre alimentação saudável 

e troca de receitas saudáveis, aplicados por 3 meses, com registro de 

comprovação de participação; e  

 grupo de WhatsApp para compartilhar as dificuldades 

enfrentadas no dia a dia, mantidos por 1 ano; 

o Grupos de discussão presencial e semanal sobre doenças crônicas não 

transmissíveis, qualidade de vida e troca de experiências, aplicados por 

um mês; 

o Seis sessões educacionais, presenciais e semanais, sobre qualidade de 

vida e como prevenir as DCNT e manter uma boa saúde; 

o Relato por escrito sobre o planejamento das ações tomadas para 

redução dos fatores de risco nos próximos 2 meses; e  

 10 sessões livres de aconselhamento individual no WhatsApp por 

um período de 6 meses;  

 10 sessões livres de aconselhamento individual no local de 

trabalho por um período de 6 meses; 

 Diário para a gestão da saúde sobre a redução dos fatores de 

risco. 

o Competições de grupos com prêmios para os melhores resultados; 

o Distribuição de prêmios e bônus; 

o Posts semanais sobre a importância de hábitos saudáveis, durante 6 

meses; 

o Aconselhamento por WhatsApp ou presencialmente com psicólogos, 

para a saúde mental dos participantes; 

o Questionário de avaliação e sugestões para o programa; 

o Avaliação 360º das equipes de saúde com foco no apoio matricial; 

o Avaliação individual das equipes de saúde com foco no apoio matricial; 

o Taxa de absenteísmo; 
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o Isenção do fator moderador (se for o caso) do plano de saúde aos 

participantes assíduos, com registro de comprovação de participação; 

o Índice de redução de morbidades crônicas entre os participantes; 

o Índice de aderência aos medicamentos entre os participantes crônicos; 

o Índice de aderência ao programa de prevenção e promoção da saúde e 

gestão de profissionais com DCNT; 

o Índice da estabilização do quadro clínico; 

o Índice da prevenção de agravos; 

o Custo-efetividade do programa; 

o Custos médicos diretos; 

o Custos associados com dias de trabalho perdidos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O envelhecimento da população, a industrialização, a urbanização, o 

desenvolvimento econômico, a globalização alimentar, os avanços tecnológicos e 

inovações, têm expandido as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) nos países 

desenvolvidos e em vias de desenvolvimento. E por consequência, tem mudado o 

comportamento e hábitos nas pessoas e nas organizações. Atualmente parece não 

haver dúvida de que as doenças crônicas não transmissíveis podem ser controladas 

e até mesmo evitadas, por meio de programas de prevenção, promoção e gestão da 

saúde, a fim de obter melhorias e benefícios aos participantes desses programas. 

O programa de prevenção e promoção da saúde para melhoria na gestão de 

profissionais com DCNT, pode melhorar o estado de saúde do indivíduo, estabilizar o 

quadro clínico, prevenir agravos decorrentes das DCNT e sobretudo, prevenir novos 

casos dessas enfermidades; além de contribuir para a redução de custos com a saúde 

e com a sustentabilidade neste segmento. 

Embora os funcionários de empresas públicas ou privadas, no geral, forcem as 

organizações a prestarem mais atenção ao equilíbrio das demandas entre o trabalho 

e a vida pessoal, parece haver uma cultura árdua em relação ao trabalho, em que os 

profissionais só podem ser reconhecidos pelo tempo, em horas, dedicado ao trabalho. 

Nossa pesquisa mostrou que os participantes, apesar de terem consciência da 

importância da saúde, dificilmente participam de ações relacionadas aos programas 

de prevenção e promoção da saúde, no seu dia a dia e principalmente no decorrer da 

semana. A maioria dos participantes referiu não se sentir confortável em praticar 

atividade física por exemplo, por falta de tempo, ou por outras demandas da vida, ou 

até em prol ao trabalho, mesmo que o término da jornada deste já tenha ocorrido. 

Além disso, a maioria dos participantes só sentiram a necessidade de cuidar da saúde 

após terem tido uma doença aguda grave ou ter adquirido uma doença crônica não 

transmissível, momento em que passaram efetivamente a serem responsáveis 

diretamente pela sua saúde, hábitos e comportamentos saudáveis. 

Outro ponto importante da pesquisa foi o fato de os participantes apresentarem 

um grau excessivo de estresse mental, devido também ao país estar passando por 

uma crise econômica, social, enfim, com o agravante da Operação Lava Jato, cujo 

trabalho afetou diretamente o segmento da construção civil pesada no Brasil, e por 



116 

conseguinte, as empresas e os profissionais que, de certa forma mantinham relações 

com as mesmas. 

Os participantes na sua maioria, conheciam o caminho em direção as 

mudanças de comportamento para um estilo de vida mais saudável, contudo, 

necessitavam de coordenação e acompanhamento, além de ferramentas próprias 

para trilharem em direção a mudança de hábitos e comportamentos saudáveis. 

A maioria dos participantes conseguiu com o programa, inicialmente, 

desenvolver uma reflexão abrangente, seguido de mecanismos sistemáticos e 

contínuos para promover mudança gradual e importante nos hábitos e 

comportamentos dos mesmos. 

Apesar de a nossa pesquisa ter mostrado reduções nos índices dos exames 

clínicos, nas medidas corpóreas, bem como a melhoria na alimentação, conhecimento 

sobre temas da saúde, diminuição de fatores e comportamentos de risco, 

conscientização da população sobre hábitos saudáveis, estabilização do quadro 

clínico, autonomia e empoderamento individual e grupal; após análise aprofundada do 

programa face aos depoimentos dos participantes da pesquisa, é necessário que os 

programas futuros contemplem mecanismos e ferramentas que possam contribuir 

para maior aderência aos programas e/ou aos tratamentos medicamentosos. 

Além disso, os programas de prevenção e promoção da saúde, precisam 

abordar e desenvolver habilidades de autonomia na saúde e o empoderamento na 

saúde a partir de redes colaborativas, para que as equipes de saúde e o usuário e sua 

família possam aprender na prática mecanismos intuitivos e contínuos na gestão 

horizontal e compartilhada do cuidado, para mudanças efetivas de estilos de vida. 

Por todos os dados demonstrados no referido estudo, percebemos que há um 

grande campo de pesquisa para o desenvolvimento de projetos e produtos 

relacionados às doenças crônicas não transmissíveis. Para tanto, deve começar nas 

organizações privadas, públicas e/ou não governamentais, contemplando-se da 

infância até a velhice, envolvendo também grupos de discussão e pesquisas coorte 

para o desenvolvimento de programas que visem a inserção das DCNT como 

elemento essencial para uma melhor representação da saúde coletiva, ultrapassando 

o conceito centrado no indivíduo e no equilíbrio social, transformando-se num padrão 

de vida mais elevado e equitativo da população brasileira. 

Para que isso aconteça é necessário que mais pesquisas sejam realizadas 

nessa área e o tema seja abordado dentro das organizações como um todo, (públicas, 
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privadas e não governamentais), bem como aos profissionais da saúde de modo geral. 

Sobretudo, será necessária uma mudança de paradigma, do curar para o cuidar, em 

que os usuários passam a ser o foco da dimensão da abordagem contínua e integral 

de cuidados com as DCNT, englobando atitudes de autogerenciamento da saúde, 

participação nas decisões e alternativas de diagnóstico e tratamento,6 e por fim, que 

as equipes de saúde e os usuários com DCNT sejam protagonistas em cuidar,  

“ninguém é sujeito da autonomia de ninguém; ninguém amadurece de repente, aos 

vinte e cinco anos, a gente vai amadurecendo todo dia... a autonomia, enquanto 

amadurecimento do ser para si, é um processo de aprendizagem. É vir a ser!.”.86 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Eu, pesquisadora ERICA WATARI HIRATA, mestranda da Faculdade de Ciências 

Médicas e da Saúde – PUC/SP, e Gerente de gestão da saúde na Construtora OAS, 

venho convidá-lo(a) a participar da pesquisa intitulada “MELHORIA NO CONTROLE, 

PREVENÇÃO E GESTÃO DE PROFISSIONAIS COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 

TRANSMISSÍVEIS”, que tem como propósito implantar melhorias no 

acompanhamento social de profissionais com doenças crônicas não transmissíveis, 

podendo melhorar a saúde e a qualidade de vida dos mesmos. A amostra será 

intencional aleatória com profissionais da Construtora OAS e da Qualicorp Corretora 

de Seguros, com data de contratação superior a três meses, idade igual ou superior a 

35 anos, independente de gênero, vários locais de trabalho, tipos de atividades e 

cargos, expatriados ou não.  

Os objetivos desta pesquisa são: Determinar as principais variáveis causais das 

doenças crônicas não transmissíveis nos profissionais participantes da pesquisa 

(perfil epidemiológico); e criar indicadores de melhoria de controle, prevenção e 

gestão de profissionais com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). 

Para alcançar esses objetivos solicitamos que você responda um questionário, 

constituído de duas partes: A primeira parte do questionário compõe-se de coleta de 

dados pessoais para caracterização do seu perfil socioeconômico, cultural, e a 

segunda parte sobre seus conhecimentos e entendimentos em relação a sua saúde, 

por meio de perguntas fechadas.  

O conteúdo do questionário será confidencial, sigiloso e as suas respostas estarão 

sob minha responsabilidade, sendo que será utilizado apenas para a realização do 

estudo, podendo os resultados serem apresentados em eventos e/ou publicados em 

revistas científicas. 

Além disso, solicitamos que você seja acompanhado por 3 (três) meses, por meio de 

duas entrevistas individualizadas (uma no início da pesquisa e outra ao final dela) e 

responda questões sobre a importância da sua saúde, das mudanças de 

comportamento para hábitos saudáveis e da autonomia da sua saúde. O 

acompanhamento será realizado por meio de um protocolo de exames laboratoriais e 

de imagem, e um protocolo de atendimento. Você será entrevistado(a) por mim e suas 

respostas serão gravadas em áudio. A entrevista será confidencial, sigilosa e as suas 

respostas estarão sob minha responsabilidade, sendo que serão utilizadas apenas 
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para a realização do estudo, podendo os resultados serem apresentados também em 

eventos e/ou publicados em revistas científicas. 

Para participar do estudo você precisa concordar com seus termos e assinar este 

TCLE.  Sua participação no estudo será totalmente voluntária, sem qualquer benefício 

direto. Você tem o direito de retirar sua participação em qualquer momento deste 

estudo, sem nenhum prejuízo. 

Se tiver dúvidas, preocupações ou reclamações sobre o estudo, você poderá entrar 

em contato com a pesquisadora responsável Erica Watari Hirata, por e-mail: 

erikawatari@hotmail.com ou celular (11) 99919-6090 ou com o orientador da pesquisa 

Professor Doutor Flavio Morgado, por e-mail: fmorgado@pucsp.br ou celular (11) 

97033-1333. 

A pesquisadora se compromete a manter em sigilo sua identidade. A recusa em 

participar do estudo não trará qualquer consequência a você. Caso existam dúvidas 

sobre como será sua participação na pesquisa você pode, a qualquer momento, entrar 

em contato com a pesquisadora responsável nos telefones acima mencionados.  

O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da 

PUC/SP aprovou este estudo e caso necessite de outros esclarecimentos ou tenha 

algo a comunicar ao Comitê, o endereço é Rua Joubert Wey, 290 - Sorocaba/SP e o 

telefone para contato: (15) 3212-9896, em horário comercial. 

Uma cópia deste consentimento informado será mantida em arquivo pela 

pesquisadora responsável pelo estudo e você deve guardar uma cópia como seu 

documento consentindo em participar (TCLE). Sua participação na pesquisa não lhe 

acarretará custos e não haverá qualquer compensação financeira adicional. 

 

 AUTORIZAÇÃO: 

 

Eu, _________________________________________________, com documento 

RG nº______________________, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste 

documento e ter tido a oportunidade de conversar com a pesquisadora para esclarecer 

todas as minhas dúvidas, acredito estar suficientemente informado, ficando claro para 

mim que minha participação é voluntária e que posso retirar este consentimento a 

qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente dos 

objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido e dos 

esclarecimentos sempre que desejar. Estou ciente também de que minha privacidade 

mailto:fmorgado@pucsp.br
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será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, 

de qualquer forma, me identificar, será mantido em sigilo. Diante do exposto, expresso 

minha concordância de espontânea vontade em participar deste estudo, estando 

totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico a receber ou a pagar por 

minha participação. 

Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre este estudo, devo 

comparecer ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da 

Saúde da PUC/SP, situado à Rua Joubert Wey, 290 – Vergueiro – Sorocaba/SP, ou 

ligar no telefone 15-3212-9896, em horário comercial. 

 

São Paulo, _____ de ______________ de 2017. 

 

Assinatura do participante ________________________________________ 

 

Assinatura de uma testemunha ____________________________________ 

 

Assinatura da pesquisadora _______________________________________ 

 

1ª via: participante do estudo 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Eu, pesquisadora ERICA WATARI HIRATA, mestranda da Faculdade de Ciências 

Médicas e da Saúde – PUC/SP, e Gerente de gestão da saúde na Construtora OAS, 

venho convidá-lo(a) a participar da pesquisa intitulada “MELHORIA NO CONTROLE, 

PREVENÇÃO E GESTÃO DE PROFISSIONAIS COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 

TRANSMISSÍVEIS”,  que tem como propósito implantar melhorias no 

acompanhamento social de profissionais com doenças crônicas não transmissíveis, 

podendo melhorar a saúde e a qualidade de vida dos mesmos. A amostra será 

intencional aleatória com profissionais da Construtora OAS e da Qualicorp Corretora 

de Seguros, com data de contratação superior a três meses, idade igual ou superior a 

35 anos, qualquer gênero, região de trabalho, tipos de atividades e cargos, 

expatriados ou não.  

Os objetivos desta pesquisa são: Determinar as principais variáveis causais das 

doenças crônicas não transmissíveis nos profissionais participantes da pesquisa 

(perfil epidemiológico); e criar indicadores de melhoria de controle, prevenção e 

gestão de profissionais com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). 

Para alcançar esses objetivos solicitamos que você responda um questionário, 

constituído de duas partes: A primeira parte do questionário compõe-se de coleta de 

dados pessoais para caracterização do seu perfil socioeconômico, cultural, e a 

segunda parte sobre seus conhecimentos e entendimentos em relação a sua saúde, 

por meio de perguntas fechadas.  

O conteúdo do questionário será confidencial, sigiloso e as suas respostas estarão 

sob minha responsabilidade, sendo que será utilizado apenas para a realização do 

estudo, podendo os resultados serem apresentados em eventos e/ou publicados em 

revistas científicas. 

Além disso, solicitamos que você seja acompanhado por 3 (três) meses, por meio de 

duas entrevistas individualizadas (uma no início da pesquisa e a outra ao final dela) e 

responda questões sobre a importância da sua saúde, das mudanças de 

comportamento para hábitos saudáveis e da autonomia da sua saúde. O 

acompanhamento será realizado por meio de um protocolo de exames laboratoriais e 

de imagem, e um protocolo de atendimento. Você será entrevistado(a) por mim e suas 

respostas serão gravadas em áudio. A entrevista será confidencial, sigilosa e as suas 

respostas estarão sob minha responsabilidade, sendo que serão utilizadas apenas 
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para a realização do estudo, podendo os resultados serem apresentados também em 

eventos e/ou publicados em revistas científicas. 

Para participar do estudo você precisa concordar com seus termos e assinar este 

TCLE.  Sua participação no estudo será totalmente voluntária, sem qualquer benefício 

direto. Você tem o direito de retirar sua participação em qualquer momento deste 

estudo, sem nenhum prejuízo. 

Se tiver dúvidas, preocupações ou reclamações sobre o estudo, você poderá entrar 

em contato com a pesquisadora responsável Erica Watari Hirata, por e-mail: 

erikawatari@hotmail.com ou celular (11) 99919-6090 ou com o orientador da pesquisa 

Professor Doutor Flavio Morgado, por e-mail: fmorgado@pucsp.br ou celular (11) 

97033-1333. 

A pesquisadora se compromete a manter em sigilo sua identidade. A recusa em 

participar do estudo não trará qualquer consequência a você. Caso existam dúvidas 

sobre como será sua participação na pesquisa você pode, a qualquer momento, entrar 

em contato com a pesquisadora responsável nos telefones acima mencionados.  

O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da 

PUC/SP aprovou este estudo e caso necessite de outros esclarecimentos ou tenha 

algo a comunicar ao Comitê, o endereço é Rua Joubert Wey, 290 - Sorocaba/SP e o 

telefone para contato: (15) 3212-9896, em horário comercial. 

Uma cópia deste consentimento informado será mantida em arquivo pela 

pesquisadora responsável pelo estudo e você deve guardar uma cópia como seu 

documento consentindo em participar (TCLE). Sua participação na pesquisa não lhe 

acarretará custos e não haverá qualquer compensação financeira adicional. 

 

 AUTORIZAÇÃO: 

 

Eu, _________________________________________________, com documento 

RG nº______________________, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste 

documento e ter tido a oportunidade de conversar com a pesquisadora para esclarecer 

todas as minhas dúvidas, acredito estar suficientemente informado, ficando claro para 

mim que minha participação é voluntária e que posso retirar este consentimento a 

qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente dos 

objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido e dos 

esclarecimentos sempre que desejar. Estou ciente também de que minha privacidade 

mailto:fmorgado@pucsp.br
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será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, 

de qualquer forma, me identificar, será mantido em sigilo. Diante do exposto, expresso 

minha concordância de espontânea vontade em participar deste estudo, estando 

totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico a receber ou a pagar por 

minha participação. 

Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre este estudo, devo 

comparecer ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da 

Saúde da PUC/SP, situado à Rua Joubert Wey, 290 – Vergueiro – Sorocaba/SP, ou 

ligar no telefone 15-3212-9896, em horário comercial. 

 

São Paulo, _____ de ______________ de 2017. 

 

Assinatura do participante ________________________________________ 

 

Assinatura de uma testemunha ____________________________________ 

 

Assinatura da pesquisadora _______________________________________ 

 

2ª via: pesquisadora 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA SOBRE GESTÃO DE DOENÇAS 

CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

 

 

 

 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUCSP – Campus Sorocaba 

Questionário de Pesquisa sobre Gestão de Doenças Crônicas não 

Transmissíveis 

 

 

 

Data de preenchimento do questionário: ___/___/_____ 

 

Dados Pessoais 

 

Nome 

Completo:___________________________________________________________ 

RG.: ___________________________________ CPF.: _______________________ 

Sexo: (  ) masc. (  ) fem. Idade: ____ Data de nascimento: ___/___/_____ 

Profissão: ______________________________ Empresa: 

______________________ 

Data de admissão: __/__/____ 

Escolaridade: _______________________________ Estado Civil: ______________ 

Nacionalidade: ______________________________ Naturalidade: ____________ 

País de origem das famílias dos pais: ______________________________ 

Quantas gerações já residem no Brasil _____________________________ 

Tem plano de saúde pela empresa? ( ) Sim ( ) Não 

Tem filhos? ( ) Sim ( ) Não 

Se sim, quantos? ______________________  
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De qual(is) idade(s)_________________________ 

Casa própria? ( ) Sim ( ) Não 

Tem veículo próprio? ( ) Sim ( ) Não 

Se sim, quantos? ______________________ 

Endereço: 

Rua: _________________________________________ Bairro: ________________ 

Cidade: _________________________ Cep.: _______________ UF: ____________ 

E-mail: ______________________________________________________ 

Telefone comercial: _____________________________ Celular: _______________ 

 

1 - Como você classifica seu estado de saúde? 

( ) Excelente 

( ) Muito bom 

( ) Bom 

( ) Ruim 

( ) Muito ruim 

 

2 - Dê uma nota de 1 a 4 para cada afirmativa abaixo, de acordo com a alternativa 

que melhor se 

aplica a você atualmente, sendo: 

 

Nota 1 - Raramente ou nunca se aplica 

Nota 2 - Algumas vezes se aplica 

Nota 3 - Muitas vezes se aplica 

Nota 4 - Sempre se aplica 

 

( ) De forma geral, me sinto em boa forma física comparando-me com outras 

pessoas da minha faixa etária 

( ) Minha dieta é balanceada e completa, incluindo fibras, frutas e vegetais 

( ) Procuro manter um peso adequado para minha altura e faixa etária 

( ) Durmo o suficiente para reparar meu sono e cansaço 

( ) Uso cinto de segurança e respeito os limites de velocidade e as regras de trânsito 

( ) Tomo cuidados apropriados para evitar acidentes domésticos em minha casa 

( ) Sou capaz de desenvolver relacionamentos próximos e estáveis 
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( ) Estou satisfeito com o tipo de relação que mantenho com meu/minha parceiro(a) 

( ) Estou satisfeito com o tipo de relação que mantenho com minha família 

( ) Estou satisfeito com o meu trabalho e com os meus colegas e superiores no 

trabalho 

( ) Estou satisfeito com a localidade/região em que trabalho 

( ) Estou satisfeito com as condições de trabalho disponibilizadas pela empresa 

( ) Estou exposto a temperaturas oscilantes no trabalho 

( ) Estou exposto ao estresse e pressão no trabalho 

( ) Tenho pessoas com quem desabafar quando estou tenso e ansioso 

( ) Tenho uma interação ativa com meus amigos e familiares no dia a dia 

( ) Tenho contato com minha família via WhatsApp, Skype, Facetime etc. 

( ) Meu dia a dia é uma fonte de prazer para mim 

( ) Diariamente dedico parte do meu tempo à minha família 

( ) Tenho tido horas de lazer com a minha família 

( ) Exerço um papel social dentro da comunidade aonde vivo 

( ) Procuro, sempre que possível, estar em contato com a natureza 

( ) Mantenho um contínuo crescimento na área intelectual 

( ) Concentro-me facilmente 

( ) Uso a criatividade em todas as áreas de minha vida 

( ) Gosto de ler e leio ao menos 1 livros por mês 

( ) Desenvolvo ao menos uma atividade (hobby) que eu gosto, mas não me sinto 

obrigado a fazer 

( ) Gosto de me expressar por meio da dança, arte, música e encontro tempo para 

fazer isso 

( ) Sou curioso e novidades são uma fonte de motivação para mim 

( ) Interesso-me por diversos assuntos não relacionados a vida profissional 

( ) Participo espontaneamente de grupos de estudos, palestras e debates 

( ) Gosto de compartilhar conhecimento e ouvir outros pontos de vista a respeito de 

assuntos que me interessam 

( ) Estou satisfeito comigo mesmo 

( ) Encontro maneiras adequadas de expressar minha emoção 

( ) Procuro me comunicar de forma verdadeira e direta com as outras pessoas 

( ) Sou uma pessoa bem humorada 

( ) Gosto de estar sozinho de vez em quando 
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( ) Peço ajuda quando necessário 

( ) Sou capaz de dizer não sem sentir culpa 

( ) Sei pedir desculpas quando erro 

( ) Costumo elogiar os feitos positivos de outras pessoas 

( ) Sou capaz de relaxar sem o uso de drogas ou medicamentos 

( ) Pratico meditação ou yoga ao menos duas vezes por semana 

 

 

3 – Assinale abaixo quais são suas queixas físicas: 

( ) Dor de cabeça ( ) Dores nas costas ( ) Dor no pescoço 

( ) Dor nas pernas ( ) Dor nos braços ou mãos ( ) Dor na barriga 

( ) Dor ao urinar ( ) Dor ao respirar ( ) Dor no peito 

( ) Dor nos joelhos ( ) Dor nas juntas ( ) Falta de ar 

( ) Boca seca ( ) Nariz sempre congestionado 

( ) Queimação no estômago ( ) Má digestão sempre 

( ) Cólica intestinal sempre ( ) Intestino preso 

( ) Sangue na urina ( ) Sangue nas fezes 

Formigamento: ( )Mãos ( ) Pés 

( ) Tonturas sempre ( ) Zumbido no ouvido 

( ) Coceira constante na pele ( ) Feridas na pele 

( ) Pintas que sangram ( ) Unhas quebradiças 

( ) Queda constante de cabelos 

( ) Palpitação no peito 

 

4 – Assinale abaixo quais são suas queixas mentais: 

( ) Irritabilidade frequente ( ) Desânimo 

( ) Cansaço frequente ( ) Tristeza frequente 

( ) Pessimismo frequente ( ) Sonolência em excesso 

( ) Ansiedade em excesso ( ) Falta de perspectiva para o futuro 

( ) Medo frequente ( ) Dificuldade de concentração 

( ) Insegurança frequente ( ) Falta de memória 

( ) Perda ou aumento de apetite sem motivo 

 

5 – Assinale abaixo quais são seus problemas de saúde atualmente: 
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( ) Pressão alta ( ) Diabetes 

( ) Gastrite ( ) Úlcera 

( ) Colesterol alto ( ) Triglicérides 

( ) Doenças cardiovasculares ( ) Doenças da tiroide 

( ) Doenças respiratórias ( ) Doenças Osteomusculares 

( ) Osteoporose ( ) Osteopenia 

( ) Câncer ( ) Síndrome do pânico 

( ) Doenças neurológicas ( ) Alergias 

 

6 - Já passou por cirurgia? 

( ) sim ( ) não 

Motivo: __________________________________________ 

Mês e ano: _______________________ 

 

7 - Já ficou internado? 

( ) sim ( ) não 

Motivo: _______________________________ 

Mês e ano: _______________________ 

 

8 - Já passou pelo pronto-socorro? 

( ) sim ( ) não 

Motivo: _______________________________ 

Quantas vezes neste ano: ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) mais de quatro 

 

9 – Em relação aos exames preventivos: 

Tenho conhecimento sobre os exames que preciso fazer para evitar doenças 

futuras: ( ) Sim ( ) 

Não 

Assinale, abaixo, quando foi a última vez que realizou os exames relacionados a 

seguir: 

Nunca fiz Fiz há menos de 

(  )1 ano 

(  )Fiz entre 1 e 2 

anos atrás 
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(  )Fiz há mais de 

(  )3 anos 

 

Consulta preventiva com 

clínico geral 

(  )1 ano 

(  )Fiz entre 1 e 2 

anos atrás 

(  )Fiz há mais de 

(  )3 anos 

 

Medida da pressão arterial  

(  )1 ano 

(  )Fiz entre 1 e 2 

anos atrás 

(  )Fiz há mais de 

(  )3 anos 

 

Dosagem do nível de 

colesterol (HDL e LDL) 

(  )1 ano 

(  )Fiz entre 1 e 2 

anos atrás 

(  )Fiz há mais de 

(  )3 anos 

 

Dosagem do nível de glicose 

no sangue (glicemia) 

(  )1 ano 

(  )Fiz entre 1 e 2 

anos atrás 

(  )Fiz há mais de 

(  )3 anos 
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Só para mulheres 

Teste de Papanicolau  

(  )1 ano 

(  )Fiz entre 1 e 2 

anos atrás 

(  )Fiz há mais de 

(  )3 anos 

 

 

Mamografia 

Ultrasonografia de Mamas 

(  )1 ano 

(  )Fiz entre 1 e 2 

anos atrás 

(  )Fiz há mais de 

(  )3 anos 

 

Só para homens (acima de 40 anos) 

Toque Retal (exame de 

próstata) 

(  )1 ano 

(  )Fiz entre 1 e 2 

anos atrás 

(  )Fiz há mais de 

(  )3 anos 

 

PSA (dosagem de antígeno da 

próstata) 

(  )1 ano 

(  )Fiz entre 1 e 2 

anos atrás 

(  )Fiz há mais de 

(  )3 anos 
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10 - Em relação ao cigarro, assinale: 

( ) Nunca fumei 

( ) Sou ex-fumante Parou de fumar há quanto tempo? ______________ 

( ) Fumo menos de 4 cigarros por dia 

( ) Fumo mais de 4 cigarros por dia 

( ) Fico próximo(a) à pessoas que estão fumando 

 

11 - Com qual frequência você consome bebidas alcoólicas: 

( ) Nunca 

( ) 1 vez por mês ou menos (socialmente) 

( ) 1 vez por semana 

( ) Mais de 1 vez por semana 

 

12 - Assinale a alternativa que melhor descreve sua prática de atividade física: 

( ) Não faço atividade física 

( ) Faço atividade física apenas aos finais de semana 

( ) Pratico mais de 30 minutos de atividade física leve ou moderada pelo menos três 

vezes por semana 

( ) Pratico mais de 30 minutos de atividade física moderada ou intensa pelo menos 

cinco vezes por semana 

 

13 - Assinale abaixo com que frequência você consome os alimentos relacionados a 

seguir: 

 

(  ) Nunca  

(  ) Raramente  

(  ) Frequentemente  

(  ) Sempre 

 

Tomo um bom café da 

manhã, com frutas, 

cereais etc. 

(  ) Nunca  

(  ) Raramente  
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(  ) Frequentemente  

(  ) Sempre 

 

Faço as 3 principais 

refeições (almoço, café, 

jantar) 

(  ) Nunca  

(  ) Raramente  

(  ) Frequentemente  

(  ) Sempre 

 

Costumo comer (lanchar) 

entre as refeições 

(  ) Nunca  

(  ) Raramente  

(  ) Frequentemente  

(  ) Sempre 

 

Massas, pães, batata, 

arroz, feijão 

(  ) Nunca  

(  ) Raramente  

(  ) Frequentemente  

(  ) Sempre 

 

Legumes, verduras e 

alimentos integrais 

(  ) Nunca  

(  ) Raramente  

(  ) Frequentemente  

(  ) Sempre 

 

Frutas  

(  ) Nunca  
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(  ) Raramente  

(  ) Frequentemente  

(  ) Sempre 

 

Leite integral e seus 

derivados, queijos 

amarelos, ovos, 

maionese e frituras 

(  ) Nunca  

(  ) Raramente  

(  ) Frequentemente  

(  ) Sempre 

 

Leite desnatado e seus 

derivados, queijos 

brancos, iogurte 

(  ) Nunca  

(  ) Raramente  

(  ) Frequentemente  

(  ) Sempre 

 

Carnes vermelhas e 

gordas, inclusive 

embutidos como salame, 

(  ) Nunca  

(  ) Raramente  

(  ) Frequentemente  

(  ) Sempre 

 

linguiça, salsicha 

Carnes brancas e magras 

(peixe, frango e frutos do 

mar) 

(  ) Nunca  



142 

(  ) Raramente  

(  ) Frequentemente  

(  ) Sempre 

 

Chocolates, 

refrigerantes, doces, 

bolos e pão branco 

(  ) Nunca  

(  ) Raramente  

(  ) Frequentemente  

(  ) Sempre 

 

Frituras  

(  ) Nunca  

(  ) Raramente  

(  ) Frequentemente  

(  ) Sempre 

 

Costumo comer as 

refeições com muito 

sódio 

(  ) Nunca  

(  ) Raramente  

(  ) Frequentemente  

(  ) Sempre 

 

14 - Assinale os problemas de saúde que seus familiares diretos (pais, irmãos, avós, 

tios em 1º grau) têm ou já tiveram: 

 

( ) Câncer de mama 

( ) Câncer de intestino 

( ) Câncer de próstata 

( ) Diabetes 

( ) Hipertensão 
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( ) Doenças cardiovasculares 

( ) Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

( ) Doenças respiratórias 

( ) Depressão 

( ) Obesidade 

( ) Outros: _______________________________________ 

 

15 - Tem um médico de confiança ou médico da família? 

( ) sim ( ) não 

 

De qual a especialidade: 

( ) Clínico Geral 

( ) Cardiologista 

( ) Ginecologista 

( ) Endocrinologista 

( ) Gastroenterologista 

( ) Outras: ________________________________________ 

 

16 - Assinale abaixo três assuntos sobre os quais você tem mais interesse em 

conhecer: 

( ) Alimentação saudável 

( ) Prática de atividade física 

( ) Prevenção de doenças 

( ) Autonomia da saúde 

( ) Doenças sexualmente transmissíveis 

( ) Controle do peso 

( ) Tabagismo 

( ) Uso abusivo de álcool 

( ) Uso abusivo de drogas 

( ) Prevenção de acidentes 

( ) Uso adequado da assistência médica 

( ) Prevenção e controle de doenças crônicas 

( ) Prevenção/tratamento do câncer 

( ) Gerenciamento do estresse 
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( ) Higiene bucal 

( ) Cuidados com o sol 

( ) Saúde da criança e do adolescente 

( ) Planejamento familiar 

( ) Sexualidade 

( ) Cuidados com a postura 

( ) Doenças emocionais (depressão, ansiedade) 

( ) Outros:________________________________ 

 

Caso encontre dúvidas referentes ao preenchimento do questionário e/ou queira 

esclarecimentos sobre assuntos relacionados ao questionário, você poderá entrar 

em contato com a pesquisadora responsável Erica Watari Hirata, por e-mail: 

erikawatari@hotmail.com ou celular (11) 99919-6090. Agradeço desde já sua 

disponibilidade e atenção à pesquisa. 

  



145 

APÊNDICE C - DEPOIMENTOS DAS ENTREVISTAS DOS PARTICIPANTES DA 

PESQUISA 

 

Categorização dos temas de acordo com a afinidade de conteúdo dos 

subtemas encontrados nos depoimentos dos participantes (SÃO PAULO, 2018) 

 

Temas Subtemas 

A percepção do 

tema saúde na 

visão dos 

participantes da 

pesquisa  

F1: Hoje eu posso dizer que a saúde é um bem maior do que já 

foi no passado. Quando eu era jovem eu estava pouco me 

preocupando com isso né, até porque sempre pratiquei esporte 

e sempre tive um biotipo atlético, então não me preocupava. 

Depois dos 38 anos, eu comecei a engordar... então hoje o foco 

em saúde é alto, mas eu tenho que admitir que foi motivado por 

questões estéticas. 

F2: Saúde para mim é tudo, é 100% de tudo que a gente planeja, 

de tudo que a gente tem, porque a saúde é o equilíbrio, é o ponto 

fundamental do nosso sucesso, da nossa família, das pessoas 

que nós amamos. Então a saúde tem que estar sempre bem 

afiada, porque ela é um fator determinante.  

F3: A partir do momento que eu envelheci e estou envelhecendo, 

saúde é muito importante para tudo na vida... 

F3: ... é um desafio porque as coisas acabam se confundindo e 

eu vou deixando de lado a parte teoricamente mais fácil, que é 

me controlar ... na alimentação, fazer exercícios... 

 

F4: Saúde é tudo né... quando a gente é muito novo a gente não 

percebe, não dá tanto valor, acha que nada vai acontecer... Mas 

quando você tem um problema de saúde, aí você percebe o 

quão é importante estar saudável... Saúde é você estar bem, é 

você fazer aquilo que você pretende fazer, é poder fazer planos. 

Então hoje com 35 anos eu reconheço que saúde é tudo. 

F4: ... ocupo muito a cabeça com as coisas do trabalho, 

infelizmente o trabalho acaba ditando o nosso ritmo... por isso 
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eu prefiro ficar até mais tarde, prefiro aqui (no trabalho) porque 

consigo ficar mais focada e seu eu for pra casa eu desligo, ... daí 

eu fico naquela... eu deveria estar fazendo e não estou, estou 

em casa. 

F5: Minha saúde é muito importante para mim. E agora 

principalmente... que estou com 46 anos, percebo modificações 

no meu corpo de diversas formas... 

F5: Eu tenho oportunidade de cuidar da minha saúde em partes, 

porque eu acabo dando atenção e prioridade em outras coisas 

na minha vida e não dou prioridade a minha saúde, ao meu bem-

estar. Meu filho é especial, então eu dou prioridade para ele... aí 

o trabalho aqui, é uma área que demanda bastante na empresa, 

a gente está passando por várias reduções, mudanças na 

legislação, nos processos... e a nossa saúde sempre vai ficando 

de lado. Eu tenho minha mãe idosa também... que aos finais de 

semana ela fica comigo... Então assim, a gente acaba sendo 

demandado e a saúde fica um pouco de lado mesmo.  

F6: Saúde é tudo na vida. Porque quando você está com saúde 

você tem disposição, acho que você só valoriza a saúde quando 

tem um problema de saúde e aquilo passa a te limitar a forma de 

você viver. 

F7: Sem saúde você não faz nada. Você pode ter tempo, 

dinheiro, ter tudo, mas você não tem disposição, coragem e 

força. Então é tudo! É tudo para mim, principalmente quando a 

gente está com dor, aí você vê o quanto a saúde é tão 

importante, o quanto faz a diferença você não ter dor e você 

estar bem. 

F8: Saúde é bastante importante. Ainda tenho muito tempo para 

viver... 

F9: Saúde é importante. 

F10: Saúde tem total importância para mim, porque sem a minha 

saúde eu não faço aquilo que eu mais gosto que é o meu 

trabalho e estudar. 
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F10: Não consigo colocar a atividade física... na minha rotina, 

primeiro porque o tempo ele realmente... a distância, a 

condução... sempre fica comprometida e porque eu não quero 

abrir mão do meu trabalho e dos meus estudos.  

F11: Saúde para mim é muito importante. É um tema que eu 

sempre gosto de ler, se eu vejo uma notícia eu leio... Então é 

uma coisa que eu sempre estou olhando. 

F12: Saúde é o que me dá vida, é a minha vida, é a minha 

condição de realizar os meus sonhos, principalmente com 

qualidade... não adianta eu ter 70 anos, 80 anos e estar... contida 

numa cadeira de rodas, estar com diabetes alta que não me 

permita comer as coisas que eu gosto. Então saúde é aquilo que 

me permite realizar os meus sonhos de vida... 

F12: Eu me revolto comigo mesmo de não conseguir administrar 

meu tempo para essas coisas (ligadas a saúde) que eu sei que 

eu preciso. Mas tem outras coisas prioritárias, então, a saúde e 

minha alimentação ficaram muito de lado nos últimos tempos.  

 

 

Problemas de 

saúde relatados 

pelos 

participantes 

Artrose 

F2: Eu tenho problema de artrose na coluna. Quando eu 

descobri fiz umas 50, 60 sessões de RPG e aí num determinado 

momento o fisioterapeuta falou assim, entra numa academia, 

procura emagrecer, fortalecer a lombar, que aí vai dar tudo certo.  

 

Doenças cardiovasculares e vasculares 

F4: Eu tenho pressão alta. O médico prescreveu uma medicação 

para controlar a pressão e já faz um tempo que eu tenho tomado 

o remédio de pressão. Acho que já faz uns 5 anos que eu tomo 

remédio pra pressão. E o ano passado mudou o meu remédio 

porque ele não estava mais fazendo efeito, e também não era 

adequado para a minha raça né? Eu sou negra e a medicação 
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que eu estava tomando antes não era apropriada para a minha 

raça. 

Meus país têm pressão alta... mas eu percebo que enquanto ei 

era magra eu não desenvolvia, apesar de ter a doença não se 

manifestou. Tem uma fase da minha vida que eu trabalhei muito 

e fiquei sob pressão né, enfim, aí deu uma desregrada total na 

alimentação, dei uma engordada e como consequência acabei 

desenvolvendo de fato a pressão alta. E a alimentação, manter 

o peso adequado é imprescindível para manter a pressão arterial 

sob controle.  

F5: Às vezes eu tenho dor no corpo, dores nas pernas por conta 

da má circulação que eu faço acompanhamento. É mais a parte 

vascular de varizes da perna. A minha mãe teve varizes quando 

ela era minha dependente no plano, aí ela fez cirurgia né. Mas 

eu tenho vasinhos, eu parei de tomar o anticoncepcional, aí 

melhorou bastante. 

Teve um ano que eu fiquei com colesterol alto... mas eu consegui 

reduzir. 

F6: Quando eu fui ao cardiologista ano retrasado, eu fui fazer os 

exames que ele pediu, fui fazer até no HCOR. Chegou lá eles 

me apavoraram, perguntaram “você tem arritmia”? Eu falei “não”, 

“nossa você está com uma arritmia”, e aí tentaram, marcaram 

“nós vamos marcar com o cardiologista do HCOR”, aí eu fui, aí 

ligaram pra um setor lá que só faz ablação. Aí me encaminharam 

para isso... Aí saí de lá, fui no meu cardiologista, ele ficou 

revoltado, ele falou que aquilo lá é uma exploração, que aquilo 

lá virou um comércio... Aí ele olhou os exames, “olha, você tem 

uma leve arritmia, mas é uma coisa muito leve, não é pra tudo 

isso”. Aí meu irmão é médico... ele falou “você continua vivendo 

normal, vida normal”. Aí eu comecei a fazer a dieta, quando 

cheguei em julho passado e fui no cardiologista, ele pediu os 

exames, não deu nenhuma arritmia. Aí ele falou que poderia ser 
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até de repente, meu excesso de peso, que poderia estar 

causando... 

F8: Nunca tive problema nenhum. Só tive problema de pico de 

pressão exatamente antes da cirurgia. Foi aí que eu fui procurar 

o médico e aí a gente viu esse problema.  

Como a cirurgia fiz em 2015, ano passado fui ao médico, tenho 

que voltar agora... Cirurgia por conta de uma “carninha” que 

nasceu perto de uma das válvulas do coração e por conta disso 

a pressão do coração estava aumentada... Um dia eu fiquei mal 

aqui no escritório e aí ei fui medir a pressão e estava bem alta... 

eu vi a minha vista embaçada, e tem uma amiga que estava 

grávida e controlava a pressão, e eu pedi para ela tirar minha 

pressão... eu poderia ter tido morte súbita. 

F10: Eu tenho problema de colesterol crônico alto, muito 

elevado, então eu tomo remédio para o colesterol alto, tenho 

triglicérides elevado também e eu tomo remédio para isso... meu 

colesterol é uma questão genética, eu já percebi que alguns 

eventos emocionais meu colesterol dispara. Então não sei se 

tem uma relação cientificamente falando. O ano passado quando 

eu tive outra crise eu tomei a mesma medicação e foi muito 

rápido, estava bem elevado e o colesterol ruim estava bem 

elevado também... Aí em três, quatro meses voltou ao normal. 

Então se eu não tomar o remédio meu colesterol não melhora. 

Ele não abaixa, ele fica muito elevado. É incrível. Mesmo quando 

eu engordei não tive problema de colesterol, foi de uns 10 anos 

pra cá que começou, principalmente que começaram minhas 

crises de menopausa. Aí ficou bem complicado de controlar.  

Eu tenho grau 3 (esteatose hepática), bem elevado, há mais de 

10 anos. Agora que deu grau 3 o último exame que eu fiz no ano 

passado. Até o ano retrasado era grau um. Deu um salto e eu 

nem sei o porquê.  

F12: Eu tenho colesterol alto, mas não é questão alimentar... É 

questão metabólica né, o médico identificou. E tenho agora 
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pressão alta, que eu acho que é em função desse momento. 

Então minha pressão, então assim eu acordava com 17/5... Ele 

(o médico) falou que o problema maior era cedo... “Você não 

pode acordar com 17/5 de pressão, que é o momento de maior 

exposição do organismo a um AVC. Então aí eu passei a tomar 

remédio controlado.  

É então, eu tinha dor de cabeça... todos os dias... a tarde. Daí 

eu fiquei vendo as pessoas, eu estou com pressão alta, com dor 

de cabeça, mas será que pode ser isso? E quando eu fui ver era 

isso mesmo... Oftalmo eu fui não tinha problema 

nenhum...Infecção nenhuma... Daí eu fui pro Cardio.   

 

Doença de Crown 

F11: Em relação a isso eu fui diagnosticada recentemente com 

doença de Crown, que é uma doença crônica do intestino. Todos 

os relatos que eu falei, os exames, eu fiz uma colonoscopia e 

pela colonoscopia tinha indícios de cicatrizes no intestino que 

indicavam essa doença. Foi isso que ele (o médico) me explicou.  

 

Dor crônica  

F7: Eu estou sentindo nesses últimos tempos, bastante dor... 

quando eu faço meus exames de rotina, eles são ótimos. Todos 

os médicos dizem pra mim seus exames estão ótimos, mas é o 

meu físico que não está bem. Essa parte da cervical, lombar, 

nervo ciático... eu tenho tido bastante dor. Eu tenho tomado 

bastante remédio por conta disso. Não é legal, acaba atacando 

o estômago e outras coisas... A dor da cervical quando ela dá é 

muito forte, ela acaba afetando a cabeça, a lombar, o nervo 

ciático, é complicado. Às vezes eu tento... sentir dor, esperar um 

pouco, fazer alternativa de compressa de salompas, de gelol, 

mas não é sempre que eu aguento, as vezes eu corro no pronto 

socorro para tomar um medicamento...  
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Eu não tenho problema pra dormir muito pelo contrário, mas por 

causa das dores que eu sinto aqui no nervo ciático, então 

conforme eu deito ela ataca minha lombar. Daí eu acordo com a 

dor, mas aí eu falo “gente eu preciso dormir” ... Porque eu 

levanto cedo, tenho uma rotina puxada de trabalho né... Se eu 

não dormir aí começa a atacar outras coisas, então acaba 

mexendo com meu sono por causa de dor.  

F10: As dores fazem parte da minha vida né... em relação a 

lombar, do meu hábito né de ficar sentada por várias horas e 

depois ficar sentada na faculdade, de ficar sentada em casa 

assistindo televisão, então eu realmente estou sofrendo nos 

últimos dois, três anos, de dores. Quando eu ando, melhora, 

quer dizer diminui a dor. Mas eu tenho muitas dores musculares, 

o médico falou que é um pouco de tensão do trabalho, por que 

eu não relaxo, fico muito agitada, muito tensa. E aí eu tenho 

dores... é lombar, as costas, a cervical, concentrada no lado 

esquerdo, não sei o porquê, sinto dores, dormência do braço, a 

perna... Daí eu fiz a ressonância e tem o desgaste já de alguns 

discos, mas que ainda não comprometeu. Então o médico 

receitou fisioterapia, que eu ainda não fiz... Então eu vou 

convivendo com a dor. O ano passado eu tive duas crises, eu 

tomei duas vezes, mas não foi anti-inflamatório, foi um relaxante 

muscular... mais forte.  

 

Doença respiratória crônica 

F8: A respiração atrapalha um pouco para fazer exercício... acho 

que o meu pulmão está comprometido... Mas é DPOC né que 

eles falam?  

É... o remédio... da respiração eu uso todo dia de manhã, foi 

definido uma vez por dia só... Que eu aspiro para respiração é 

todo dia de manhã.  

F11: É sinusite... rinite. Hoje eu terminei de tomar o antibiótico. 

Hoje eu estou melhor. Até ontem eu não estava. Era muito mais 
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forte. Aí um tempo atrás... mais de 10 anos, eu fiz uma cirurgia 

de desvio de septo e daí melhorou. Mas vira e mexe eu tenho 

ainda crise de sinusite, rinite não tanto mais.  

 

Obesidade e sobrepeso 

F1: ... Eu tinha um porém com o peso e a circunferência 

abdominal. E aí eu tinha que me preocupar mais com relação a 

isso, então, hoje o foco em saúde é alto. Mas eu tenho que 

admitir que ela foi motivada por questões estéticas. 

F3: ... o fato de eu ter engordado um pouco e acaba dificultando 

ainda um prazer que eu tenho, que é jogar futebol. Acho que tem 

esse lado mais prático mesmo, do corpo não responder como 

ele respondia antigamente.  

F5: ... Então o sobrepeso dá um cansaço maior, uma 

indisposição digamos. As vezes tem dia que dependendo do dia, 

não tenho energia para fazer uma atividade física, mesmo que 

eu chegue num horário que dê para fazer... Então não estou 

satisfeita nesse sentido. Não porque, ah, estou com peso a mais, 

é claro, é bem mais bonito quem tem esteticamente falando, 

quem tem um peso mais baixo, mas não por conta disso, mas 

por conta da linha da saúde mesmo. 

F7: Na hora do almoço o pessoal me critica muito, mas... eu tomo 

o shake... já faz uns 6 anos, antes eu ia todos os dias, como 

agora dois dias eu não estou aqui, esses dias eu não vou... Eles 

dizem que ele substitui uma refeição. O ideal não é você trocar 

duas ou três (refeições), eu faço uma só, e tem todos os 

nutrientes, vitaminas... E ele ajuda você a manter o peso né... Se 

você tomar duas refeições por dia você perde peso mesmo. Mas 

eu com uma só emagreci e nunca mais voltei não... 

F8: ... Estou precisando mais agora é emagrecer mesmo... 

Emagrecer e exercícios isso que eu estou precisando mais forte 

mesmo. 
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F10: Mas eu preciso perder a gordura abdominal né. Acho que 

isso vai ajudar muito mais né.  

F12: É... e essa coisa de sobrepeso que me incomoda. 

Entendeu? Eu nunca tive isso. O peso que eu tenho hoje é o 

peso de grávida... me incomoda. Eu não quero, eu não sou isso 

daqui... Dez quilos, que é o que estou de sobrepeso... Eu vou 

perder... Que está não sou eu... Fico imaginando... Esta não sou 

eu... Isso não me pertence. 

 

Transtornos mentais 

F3: Acho que tem uma parte muito... é... forte, que é a 

psicológica né... Acho que para mim é muito mais psicológico do 

que físico... Eu acho que tem uma questão de ansiedade que eu 

sofro. 

F11: Eu acho que meu comportamento tem que ser um 

comportamento mais mental assim, porque eu acho que está 

refletindo no meu corpo. Então... não sei se estresse, ansiedade, 

eu sinto fisicamente. 

É mais porque eu fico nessa ansiedade de ter que chegar no 

horário, ter que sair no horário, então eu me estresso com isso. 

Eu faço terapia, então deveria me ajudar nisso. Eu faço terapia 

semanal então, eu tento levar esse assunto, mas isso não 

consigo tratar tanto. Na verdade, até sei, mas não sei como.  

 

Estresse 

F1: Bastante (estressada). As empresas de engenharia... estão 

passando por uma crise que começa um problema econômico 

no país, aí o investimento no país para, porque é um 

investimento de longo prazo e de alto custo... Eu 

particularmente, nos últimos três anos mandei embora 87% de 

pessoas. Entendeu? Eu sabia que estava desligando essas 

pessoas e que elas não iam conseguir se realocar... E isso me 

fazia muuuito mal. Muito mal a ponto de não dormir a noite, 
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ficava tendo pesadelos... Então ele (médico) diz que está muito 

associado a questões psicológicas. 

A gente passa né (estresse), porque são clientes 

descontinuando projetos, porque não tem dinheiro... Então eu 

venho passando por muitos aborrecimentos e seria injusto falar 

que o aborrecimento está associado a empresa que eu trabalho, 

não é. É que em consequência do mercado, e em consequência 

dos clientes também estarem sendo remunerados pelas 

consequências políticas e econômicas. 

F3:  Acho que tem uma parte muito... é... forte, que é a 

psicológica né... Acho que para mim é muito mais psicológico do 

que físico... Eu acho que tem uma questão de ansiedade que eu 

sofro... Até porque eu sou workaholic...  

F5: Esse tempo de redução, a empresa fica um pouco tensa... O 

clima fica pesado, quem será que vai mandar embora, será que 

não vai? Você fica sempre sendo demandado de trabalho, de 

atividades, de responsabilidades, e aí o que a empresa trás em 

troca? Mas aí é o mercado que está assim também né. 

F6: Tudo que eu posso evitar assim, que vai me causar estresse, 

eu evito. E hoje em dia... aprendi a lidar é com problemas dos 

outros. Tá então... Mesmo na família e tudo, se alguém tem 

algum problema, me traz, eu não fico mais com aquele negócio 

na cabeça, tentando resolver, porque não está em mim resolver 

aquele problema... Ah também faço um negócio, faço radio 

estesia... é uma coisa que eles trabalham com a sua energia... 

É mexe com seus chacras... 

F7: ... Às vezes se eu passo muito estresse também tenho um 

pouco de dor de cabeça. Que eu posso te dizer que melhorou 

80% nesses últimos anos, assim, eu tinha muita crise, melhorou, 

mas em contrapartida, a dor da cervical quando ela dá é muito 

forte, ela acaba afetando a cabeça, a lombar, o nervo ciático, é 

complicado. 
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O dia a dia é puxado, eu trabalho na área tributária tenho 

bastante responsabilidade, não mexo com dinheiro, mas mexo 

com valores né, não com o dinheiro vivo, mas mexo com o 

imposto, gero o imposto a pagar... é... trabalho com legislação, 

é puxado.  

F9: Eu nunca havia ficado internado até o ano passado, cirurgia 

da próstata. A próstata eu estava controlando relativamente bem 

com homeopatia, mas minha esposa adoeceu e estava no 

hospital, muito estresse e perdi o controle e tive que fazer a 

cirurgia endoscópica... Ela faleceu em janeiro de 2016, há dois 

anos e pouco. Ela desenvolveu um tumor no cérebro, 

diagnosticou, três meses depois faleceu. 

F10: ... eu tenho problemas de família, eu tive pais que morreram 

jovens... eu sou a mais velha do que meu irmão e minhas irmã e 

por isso que eu não quis ter filhos, porque eu tive 

responsabilidades muito cedo. Com 18 anos eu já era dona da 

minha casa com três irmãos menores... Então, o meu lado assim 

de tensão, de emoção, de preocupação, ele é muito elevado, 

sempre foi. Embora meu irmão e minhas irmãs sejam adultos 

bem-sucedidos...  eu sempre estou preocupada com eles. 

E nos últimos anos eu tinha uma tia idosa, irmã da minha mãe 

que tem uma filha... excepcional, que eu sou responsável por 

ela. Ela é fonte de minha preocupação constante, ela não é 

minha filha... sou curadora dela. E o meu tio é vivo, mas ele é 

idoso, então eles são uma preocupação constante... E é por isso 

que o meu marido acha, que eu vivo tensa, por causa deles... 

Então eu não consigo relaxar... preciso realmente de uma 

válvula de escape.  

 F11: Eu acho que meu comportamento tem que ser um 

comportamento mais mental assim, porque eu acho que está 

refletindo no meu corpo. Então... não sei se estresse, ansiedade, 

eu sinto fisicamente. 
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É mais porque eu fico nessa ansiedade de ter que chegar no 

horário, ter que sair no horário, então eu me estresso com isso. 

Eu faço terapia, então deveria me ajudar nisso. Eu faço terapia 

semanal então, eu tento levar esse assunto, mas isso não 

consigo tratar tanto. Na verdade, até sei, mas não sei como.  

 

Gastrointestinais  

F1: Tenho gastrite e esofagite. Eu desenvolvi nos últimos três 

anos... O que eu tinha percebido, quando eu tomava mais leite, 

eu tinha mais refluxo a noite. Então eu não tomo mais leite, só 

tomo no café da manhã, café com leite e depois não tomo mais... 

Daí eu comecei a ter um gastro. Então ele diz que está muito 

associado a questão psicológicas.  

F2: ... Desde que eu descobri que eu tinha o problema do refluxo, 

que poderia me causar um problema mais sério né, até um 

câncer de repente, porque eu tinha uma coisa – esôfago de 

baith, eu tinha que eliminar esse refluxo... Ah, foram anos. Eu 

sentia um desconforto, uma queimação, aí eu fui uma certa vez 

no gastro e ele me falou que eu tinha esôfago de baith, que eu 

tinha reluxo, único meio de corrigir seria com a cirurgia né, e para 

fazer a cirurgia eu demorei uns 10 anos. Eu vim tratando com 

ele... Porque o médico falou “pra você eu posso chegar e falar 

faz a cirurgia, você não tem muitos sintomas, você tem esse 

desconforto, mas tem gente que chega para mim e fala Doutor 

me opera agora pelo amor de Deus, mas você não, eu não tinha 

muitos sintomas. Só o pós-operatório que é um pouco... até 

ajuda você a emagrecer... dor não senti nenhuma, tem pessoas 

que já fizeram e sentiram dores horríveis, mas eu graças a Deus 

não senti dor, não senti nada. E aí só alimentação, que é 15 dias 

só líquido e 15 dias só pastoso.  

F3: Eu passei uma fase, aí o desconto veio fisicamente, tive uma 

esofagite né, uma gastrite bem forte até cheguei a vomitar 

sangue... Aí fui para o hospital, fiz todos os exames tal e tomei 
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omeprazol, melhorei a alimentação e realmente melhorou. Mas 

na verdade está na cabeça né, então, só que aí depois de um 

tempo tudo voltou. Voltei a engordar, voltei a ter gastrite... Seja 

pelo bem ou pelo mal... a minha esofagite, gastrite foi pelo mal... 

eu tive que parar, tive que emagrecer, tomar remédio e melhorar 

a alimentação. 

F5: Esofagite e refluxo.  

F6: Então eu comecei a ir no geriatra também. E esse aí ei senti 

realmente que é aquele médico de família, ele fica uma hora com 

você, muito atencioso, pergunta tudo né, e ele é um clínico geral 

também, isso é importante né... Então ele te examina 

fisicamente, não só com exames né, então te ausculta então isso 

é legal, eu gosto muito dele também... Ano passado eu fui nele 

e ele pediu uma colonoscopia e aí eu estava com pólipos e aí 

ele tirou os pólipos... Aí esse ano me pediu de novo, aí estava 

de novo com pólipos e já falou que, por exemplo, essa parte de 

pólipos eu tenho tendência a isso, então todo ano vou ter que 

fazer uma colonoscopia... Então, tem que ficar sempre olhando 

né... E minha avó teve câncer de intestino, a minha tia irmã da 

minha mãe também teve e o irmão da minha mãe também teve. 

Então é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. 

F11: Em relação a isso (desconfortos intestinais) eu fui 

diagnosticada recentemente com doença de Crown. Que é uma 

doença crônica do intestino. Todos os relatos que eu falei, os 

exames, eu fiz uma colonoscopia e pela colonoscopia tinha 

indícios de cicatrizes no intestino que indicavam essa doença. 

Foi isso que ele (o médico) me explicou. 

 

Hérnia de disco e Desgastes de discos 

F6: Uma coisa que infelizmente eu tenho é hérnia de disco. E 

isso acho que eu peguei devido a vícios nas minhas atividades 

profissionais, né, durante a vida toda. Então eu tenho problema 

de hérnia de disco, mas aprendi a conviver com ele também. Eu 
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não quero fazer cirurgia, inclusive alguns cirurgiões, alguns 

médicos que já são a favor da cirurgia e outros contra; eles dizem 

que hoje em dia é uma coisa muito relativa. Então eu procuro 

assim, eu vou na acupuntura, faço acupuntura, fazia de 15 em 

15 dias depois de mês a mês, agora estou fazendo de 2 em 2 

meses... então eu aprendi a conviver com a hérnia de disco e 

não tem outro jeito né, faço minha ginástica de manhã na cama 

... E aí, há mais de um ano e pouco não tenho nenhuma crise.  

E eu tinha muito medo disso se agravar muito e chegar a um 

ponto de eu não conseguir nem me mexer muito né. Mas eu já 

vi pessoas muito piores, eu fui ao médico aqui em São Paulo e 

depois eu cheguei lá na sala de espera, eu vi pessoas com 

problemas de coluna e eu falei “eu não tenho nada” ... 

E aí quando ele me examinou ele pediu a ressonância magnética 

né, e quando ele avaliou disse “não, você não tem nada”. 

“Continua vivendo, faz suas coisas, caminhadas, tudo, que seu 

problema não é tão sério”. Mas é uma coisa que eu queria ver 

se tinha uma forma de diminuir né... De prevenir... Então isso é 

a minha preocupação (agravamento) com a saúde... Aí me liguei 

também na parte de acupuntura né, que eu estava um pouco 

indisposto.  

F10: ... E aí eu tenho dores... é lombar, as costas, a cervical, 

concentrada no lado esquerdo, não sei o porquê, sinto dores, 

dormência do braço, a perna... Daí eu fiz a ressonância e tem o 

desgaste de alguns discos, mas que ainda não comprometeu. 

Então o médico receitou fisioterapia, que eu ainda não fiz... 

Então eu vou convivendo com a dor. O ano passado, eu tive 

duas crises, eu tomei duas vezes, mas não foi anti-inflamatório, 

foi um relaxante muscular... mais forte.  

 

Percepção de 

mudança de 

comportamento 

F1: Reduzir o consumo de doces e massas diariamente a noite. 

F1: Às vezes fico me disciplinando pra colocar peito de peru ou 

presunto, pra ter uma proteína ali. Eu por mim, eu comeria pão. 
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dos participantes 

da pesquisa 

para em estilo 

de vida saudável  

Mas eu sei que tenho que colocar alguma coisa junto, daí coloco 

queijo branco e presunto, queijo e peito de peru ou atum...  

F1: Com essa questão profissional de ficar viajando... não tenho 

uma rotina. O que eu tinha percebido, quando eu tomava mais 

leite, eu tinha mais refluxo a noite. Então agora eu não tomo mais 

leite, só tomo no café da manhã, café com leite e depois não 

tomo mais.  

F2: Atividade física e mais tempo mesmo. 

F2: Me adequar, colocar o meu tempo assim, criar uma rotina, 

uma rotina saudável que eu consiga executar essas atividades 

(físicas). 

F2: É um pouco de preguiça também né... 

F3: Antes dos exercícios e alimentação, eu acho que é... 

psicológico...   

F3: Melhorei a alimentação e melhorou a esofagite e a gastrite... 

só que depois de um tempo tudo voltou. Voltei a engordar, voltei 

a ter gastrite. Eu tentaria ir pelo esporte né. Eu acho que isso 

talvez me motive... entender que o esporte é uma necessidade 

de “escape” para me manter saudável... e mudar mentalmente. 

F3: Eu sou um pouco workaholic... a questão de metas, isso 

acho que me motiva, quer dizer, eu sozinho não é muito fácil eu 

delimitar ou considerar algumas metas, mas acho que tendo 

alguém me ajudando... 

F4: Tenho que ter uma atividade física mais regular, quando eu 

morava em Campinas, hoje eu moro em São Paulo, eu fazia aula 

de dança duas vezes por semana, participava de grupo de 

caminhada, então isso fazia com que eu me movimentasse com 

mais frequência.  

F4: Hoje tenho uma dieta equilibrada... me alimento de tudo, 

todos os grupos (alimentares), em pequena quantidade, então 

realmente é uma educação alimentar. Na minha cabeça era 

melhor comer uma batata, uma batata doce, tirar o arroz e o 

feijão, para mim o arroz e o feijão eram um coisa ruim, porque 
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engorda. Então eu comia um purê de batata doce com manteiga, 

creme de leite, requeijão e achava que estava sendo super 

saudável... Eu devo ter perdido uns oito quilos. Eu quero 

engravidar ainda... Então a minha meta é chegar em 66 quilos. 

Então eu tenho aí uma estrada... Eu precisava arrumar uma 

constância nas atividades físicas, que eu gosto de caminhar... 

atividades ao ar livre realmente são mais interessantes para 

mim. 

F4: Hoje, depende muito de como está minha semana, então se 

a semana no trabalho está muito puxada, eu acabo não indo 

diariamente na academia...  

Às vezes eu sinto vontade de comer um docinho, eu pego um 

quadradinho, dois quadradinhos de barra de chocolate...  

Na academia eu percebo que todo mundo corre e aí como todo 

mundo corre, eu fico me sentindo na obrigação de correr. E 

confesso que correr, não é um negócio que me anima. É um 

negócio que realmente eu não entendo porque as pessoas 

correm tanto... Atividade dentro da academia não consigo não... 

A configuração de treino que eu faço hoje na academia é 

bacana, mas realmente ir pra academia... não é uma coisa que 

me empolga. 

F5: Gostaria de estar com peso mais baixo... Eu já fiz tudo que 

você imagina, eu já tomei remédio, já fiz vigilantes do peso, tudo 

quanto é coisa, porque eu sou comilona né... 

F5: Eu venho desde o final do ano passado pra cá em reflexão, 

para mudança de hábito alimentar... Não tenho costume de 

comer fritura, refrigerantes, mas ainda gosto muito de doces e 

massas, que por outro lado, acaba dando um sobrepeso. Então 

acho que isso é importante, estou nessa fase de reflexão... São 

todas as reflexões que eu tenho feito nesse sentido... Então 

assim, minha última opção era a nutricionista... O que eu tenho 

feito com ela, a gente tem mudado a forma, o cardápio, com 

coisas que eu gosto de comer, mas aos poucos... Não é uma 



161 

coisa assim, eu vou perder 30 quilos em um mês sabe? Aquelas 

dietas malucas... Voltei a fazer atividade física também, estou 

fazendo caminhada agora... o lanchinho, que não era costume 

de eu comer no meio do intervalo... então eu ficava muito tempo 

sem comer, por isso eu coloquei no meu outlook, para eu não 

esquecer. Se não eu fico tão envolvida com o trabalho, até 

lembro, mas aí está na hora de almoçar... 

F5: Meu filho é especial então eu dou prioridade para ele... ele é 

um menino de oito anos, ele quer brincar, ele quer passear, ele 

quer tudo que uma criança quer né. Então, a gente percebe um 

cansaço. A gente fica cansado. Minha mãe tem quase 80 anos 

e não tem o cansaço que eu tenho né... A área que eu trabalho, 

demanda bastante na empresa... Às vezes, a gente brinca que 

tenho um plano de saúde na empresa, ótimo, mas ninguém usa 

por falta de tempo né. Aquela coisa né... eu estou bem, estou 

com uma dorzinha... E aí você vai deixando, enquanto você não 

está lá a ponto realmente de... (passar mal).  

Eu gosto de comer carne. Sou carnívora. Não consigo falar eu 

não vou comer. Então ela falou, você come, mas varia, um dia 

carne de boi, outro dia peixe, outro dia frango, ovos, porco e aí 

vai. E eu tenho feito isso para diversificar o cardápio, mas em 

quantidades menores. 

Então minha mãe teve artrose no joelho e aí por conta dessa 

artrose, ela tem um pouco de dificuldade para caminhar e se 

equilibrar. Hoje, ela usa uma bengalinha... Daí ela fica com a 

gente sábado, domingo e feriados.  

F6: Eu bebo socialmente, mas a nutricionista fala que o ideal 

seria não beber, porque o álcool se transforma em carboidrato e 

é uma coisa que é prejudicial.  

F6: ...Era muito petisco associado a bebida, mesmo antes de 

comer eu gostava de beliscar muito. Com a nutricionista, ela me 

ensinou basicamente aquilo: “você de manhã come mais 

carboidrato e a noite não come carboidrato”. Eu sou muito 
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disciplinado... reeduquei minha alimentação... Eu perdi 20 quilos. 

Eu estava com 105, agora estou com 85... Faço academia 

científica... tem sempre um profissional com você o tempo todo... 

o tempo todo te corrigindo... assimetria.  

Eu me frustrava muito, era difícil... eu me cobrava muito sabe. 

Eu não queria ter assim uma falha... queria ser sempre certinho. 

E uma coisa eu aprendi durante o meu profissional, por exemplo 

eu ia no cliente sabe? Eu falava, esse cliente não tem educação. 

Eu falava não! Fulano é muito pequeno para estragar minha 

felicidade, entendeu?  ... Não vou admitir que ele estrague meu 

dia. Podia até ficar uns 10 minutos, 20 minutos, uma hora 

pensando naquilo, mas eu falava, esquece, porque não vai 

estragar o meu dia... Sempre fui muito objetivo e muito prático. 

Faço meditação. Aí as pessoas falam você é muito zen... “Gente, 

me deixa viver dessa forma... feliz”. Porque a maioria das 

pessoas não acredita em nada né?  

F6: Na última vez que eu fui a nutricionista mês passado, ela 

achou que eu precisava ganhar massa muscular. Porque até 

então eu não estava perdendo massa muscular, mas de repente 

comecei a perder um pouco, então ela falou que eu tenho que 

repor, ela me deu um suplemento para tomar quando eu fizer 

ginástica, é proteína pura... Dependendo de como estou me 

sentindo eu faço musculação, pilates, esteira, abdominais... 

Ontem por exemplo eu fui lá, comecei a fazer exercícios de 

pernas, começou a doer minha coluna, na mesma hora a gente 

parou e fomos fazer alongamento para aliviar a minha coluna. 

F7: Estabilizar o quadro clínico com fisioterapia e RPG e fazer 

uma atividade física. 

F7: Graças a Deus eu consegui mais um dia de home office... 

Estou conseguindo fazer minha fisioterapia, porque eu estou em 

casa mais cedo... então eu consigo ir na fisioterapia sem 

estresse, antes pra eu conseguir ir na fisioterapia cinco dias 

seguidos, saía daqui que nem uma doida, eu tinha que sair mais 



163 

cedo, aí eu ficava preocupada, eu ficava nervosa, ficava 

estressada, então assim, ao invés de melhorar, a fisioterapia me 

fazia mal. Era melhor nem ir então né... Então a Promon me deu 

mais um dia de home office que está fazendo a diferença na 

minha vida sim. Com esses dois dias também, vou ver se 

consigo me programar para realmente eu fazer uma atividade 

física.  

F7: Eu moro em Santo André, a quilometragem até que não é 

grande, mas eu levo quase duas horas... De manhã, eu saio bem 

cedo, antes das 6h da manhã, eu consigo fazer em 1h30, mas a 

tarde 5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h, eu levo quase duas horas, o 

trânsito é pior a tarde.  

Então, eu não sou muito de comer assim, muita verdura não, 

verdura não. Verdura eu como muito pouco. Na hora do almoço 

o pessoal me critica muito, mas... eu tomo o shake... já faz uns 

6 anos, antes eu ia todos os dias, como agora dois dias eu não 

estou aqui, esses dias eu não vou... Eles dizem que ele (shake) 

substitui uma refeição. O ideal não é você trocar duas ou três 

(refeições), eu faço uma só, e tem todos os nutrientes, 

vitaminas... E ele ajuda você a manter o peso né... Se você tomar 

duas refeições por dia você perde peso mesmo. Mas eu, com 

uma só emagreci e nunca mais voltei não... 

Sempre como uma banana ou um ovo cozido (lanchinho). Ou as 

vezes duas bananas ou duas maçãs... Não bebo café, mas se 

eu beber bebo um golinho... eu coloco açúcar...  

F8: ... Voltar a fazer exercícios e tentar comer um pouco mais 

regrado... estou precisando mais agora é emagrecer mesmo, até 

para o meu coração que o médico pega no pé... Emagrecer e 

exercícios, isso que estou precisando mais forte mesmo! 

F8: Eu tenho tido muita preguiça, a falta de ânimo para voltar a 

fazer exercícios... na verdade não gosto muito. Eu gostaria de 

ter mais companhia para fazer uma atividade física... Às vezes 

eu acho que é ânimo mesmo... Às vezes eu penso: aí que 
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preguiça... Não sei... Não sei como resolver isso. Eu estou 

parada (da atividade física) faz um tempo... 

F9: Eu gostaria de controlar a pressão um pouco melhor com 

exercícios físicos... De vez em quando eu exagero vinho. Eu 

tomava vinho um pouco, quase todos os dias, uma ou duas 

tacinhas, mas dezembro agora, janeiro, fevereiro, eu exagerei, 

comecei a tomar uma garrafa todo dia... 

F9: Eu estou fazendo exercícios em casa, aliás nos últimos dias 

tenho feito corrida... e a respiração e alguns exercícios leves só 

para juntas melhorarem. Estou de férias de vinho. Só fim de 

semana eu tomo vinho agora... não quero perder o controle, eu 

tomava uma garrafa por dia... 

F9: Quando eu viajo ou coisa assim, saio da rotina, mas procuro 

não exagerar coisas... uns 60% parecido com minha 

alimentação.  

Alarme do celular, nove horas (remédio da pressão). 

Normalmente eu tomo antes do alarme. Raramente quando toca 

o alarme tomo logo depois... Mas, ainda quando estou fora ou 

tem que sair cedo, esqueço... Eu não sinto nada né, esse é outro 

problema.  

F10: Mudar mesmo minha vida sedentária... Mas eu preciso 

perder a gordura abdominal. 

F10: ... Fica bem puxado, eu tenho vários compromissos. Eu 

realmente não gosto... mesmo tendo preguiça, infelizmente 

tenho que admitir, mas é verdade, mas eu reconheço a 

importância, eu sinto falta na pele (atividade física regular).  

Esse hábito saudável (lanchinhos)que eu deveria fazer que eu 

não faço. Eu não gosto de comer entre as refeições. Mas eu 

acho que é por isso, que eu fico morrendo de fome no final do 

dia. Por que a tarde é longa né, e normalmente se eu comer 

muito, eu fico muito cansada né. Dá sono, eu acho isso péssimo 

porque a noite continua né, eu vou pra faculdade... Meu fígado 

não aceita comer a noite. Então como eu passei mal várias 



165 

vezes, a médica falou “se você for comer é até as 6h, depois é 

só um chá, come uma coisa bem leve, nada de gordura ou 

carboidrato”.  

Não tenho interferência materna, mas tenho outros problemas... 

eu tenho problemas de família, eu tive pais que morreram 

jovens... eu sou a mais velha do que meu irmão e minhas irmã e 

por isso que eu não quis ter filhos, porque eu tive 

responsabilidades muito cedo. Com 18 anos, eu já era dona da 

minha casa com três irmãos menores... Então, o meu lado assim 

de tensão, de emoção, de preocupação, ele é muito elevado, 

sempre foi. Embora meu irmão e minhas irmãs sejam adultos 

bem-sucedidos...  eu sempre estou preocupada com eles. 

E nos últimos anos eu tinha uma tia idosa, irmã da minha mãe 

que tem uma filha... excepcional que eu sou responsável por ela. 

Ela é fonte de minha preocupação constante, ela não é minha 

filha... sou curadora dela. E o meu tio é vivo, mas ele é idoso, 

então eles são uma preocupação constante... E é por isso que o 

meu marido acha, que eu vivo tensa, por causa deles... Então eu 

não consigo relaxar... preciso realmente de uma válvula de 

escape.  

F11: Eu acho que meu comportamento mental... porque eu acho 

que está refletindo no meu corpo... Então se eu fosse melhorar 

seria saber lidar para saber separar e não descontar em mim...  

F11: Então eu tento colocar o exercício (físico) na minha rotina, 

porque é um dia que eu fico melhor... Eu faço terapia semanal, 

eu tento levar esse assunto, mas não consigo tratar tanto. Na 

verdade, até sei, mas não sei como. 

F11: Eu moro longe da empresa... eu costumo fazer uma 

atividade física pelo menos três vezes na semana, antes de vir 

pra cá. Então eu saio de casa bem cedinho, vou pra academia. 

Na academia eu faço ou natação ou ginástica. E depois eu venho 

pra cá. Aí ei saio daqui no final da tarde, à noite, chego em casa 

às 8h20, 8h, janto e durmo. Não faço mais nada... Tanto que eu 
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percebo que quando eu faço home office, meu dia rende 

absurdamente mais. Consigo fazer outras coisas, consigo ler, 

consigo assistir televisão. Não na hora de trabalho, mas depois.  

F12: ... Eu reconheço que eu tenho que me dedicar mais a 

práticas esportivas e eu reconheço que eu tenho que ter uma 

alimentação melhor, principalmente à noite. ... então meu 

problema está bem concentrado a noite.  

F12: Eu tenho que largar essa segunda atividade né? Que 

caiu de paraquedas aí para mim, não foi uma coisa que eu optei, 

eu simplesmente assumi... Uma situação que era do meu genro 

e enfim, para não deixar a peteca cair, eu assumi... Eu comprei 

um kangoo jump que era assim, uma coisa que eu queria 

muuuuito, né... Aquele que tem molinhas no pé! Eu adoro fazer, 

mas assim, eu comprei e está na caixa porque eu não consigo 

usar, entendeu? 

 

 

Categorização dos temas de acordo com a afinidade de conteúdo dos 

subtemas encontrados nos depoimentos dos participantes (SÃO PAULO, 2018) 

 

Temas Subtemas 

Da intervenção 

de saúde – 

Programa de 

prevenção e 

promoção da 

saúde e as 

mudanças no 

comportamento 

dos participantes 

para um estilo 

de vida mais 

saudável 

F1: Difícil, no meu caso o mais difícil foi no âmbito da 

alimentação, porque o seu organismo já está acostumado com 

uma série de alimentos que te trazem prazer... uma quantidade 

que te trazem prazer... então no inicio você sente uma 

necessidade de consumir açúcar ou carboidrato. Então essa 

mudança de hábito que é mais difícil... até porque para você 

mudar o hábito, seu entorno também deveria mudar né, e não 

muda... meu marido não mudou, minha mãe não mudou... seus 

colegas de trabalho... entendeu? Aí é difícil porque você se torna 

chato né? “Não gente, eu não porque não posso comer coxinha” 

... 
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F1: No meu caso basicamente é o alimentar. Foi basicamente a 

alimentação e foi mais essa questão de equilibrar mais os 

horários da alimentação... Deixei de comer pão a noite, comer 

hambúrguer com batata frita, não é que eu não coma nunca, não 

é mais um hábito... Teve uma época em que eu comia pizza, 

hambúrguer, batata frita, sorvete sempre, e agora não faço mais 

isso. Só como num fim de semana ou então num evento... Então 

foi a programação da alimentação que evitou que eu chegasse 

mega faminta em casa à noite e comesse só “trash food”, porque 

era mais rápido.  

Porque era mais fácil né, você chega em casa cansada, “pede 

uma pizza aí”.  

F1: Dificuldade: No início cortar o açúcar a noite e o carboidrato.  

F1: Ponto positivo: Eu acho que estou dormindo melhor. Mas não 

por causa do estresse, é porque, como eu comia coisa pesada 

a noite, eu acordava com refluxo ou com ânsia de vômito, e 

agora não. Acho que esse é o mais significativo. 

F2: É excelente, pra mim é, eu já vinha fazendo isso antes da 

pesquisa... já mudei minha alimentação, já mudei minha 

atividade física, já vinha fazendo, no entanto assim, houve uma 

época que eu dei uma diminuída nas atividades, mas que pra 

mim é uma coisa fundamental. É uma coisa que eu acho que 

tem que ser inserida no nosso cotidiano... 

F2: Assim, diminui mais no açúcar do café... porque eu gostava 

de dar uma exagerada... o único açúcar que eu tenho mais 

contato diretamente é o açúcar no café, mas isso daí eu vi que 

contribui bastante...  

F2: Dificuldade: Não tive dificuldades. 

F2: Ponto positivo: Você vê que aquilo que você já vem 

praticando que esse seu projeto, ajuda a reforçar... todo esse 

meu contexto de projeto de vida que eu tenho, que eu penso... 

F3: É essencial, eu pude provar ou fui provado de que tudo tem 

uma consequência. Acho que meu estilo de vida até então, 
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principalmente no trabalho, foi muito diferente do que vinha 

tratando da minha saúde, antes de entrar na empresa... eu estou 

irreconhecível em relação a minha saúde... já tenho essa 

consciência, essa certeza, que é a falta de hábitos saudáveis... 

então assim, eu acho essencial. É muito difícil adotar hábitos 

saudáveis, para situação que estou hoje... não é fácil por conta 

do estresse do trabalho, toda situação da empresa e do 

mercado... e também a tal da inercia, eu acho que eu cheguei ao 

ponto que, voltar ao que eu era nunca vou voltar, até pela idade, 

mas assim, em termos de saúde não é fácil, exige uma mudança, 

um esforço contínuo psicológico mas físico também... eu fui 

correr e não consegui correr nem um quilômetro... eu já corri dez 

quilômetros, eu jogava futebol o dia inteiro...  

F3: Controlar um pouco mais o meu estresse, né, então de 

alguma maneira apesar de ter piorado o volume de trabalho, eu 

tentei pelo menos ter um tempo de descanso né. No ambiente 

de trabalho e fora também... as vezes eu levava o trabalho pra 

casa... então, a minha esposa me ajudou bastante nisso e falou 

“você está louco? Tem um problema no coração e... você tem 

que reduzir” ... Eu diria que é me atentar mais ao estresse do 

trabalho... na verdade, é descansar no período que eu preciso 

descansar... eu acho que eu estava num ritmo acelerado, 

alucinante, eu não tinha nem tempo de descansar... Então agora 

eu sei que tem um limite, né... então estou tentando respeitar 

isso... 

F3: Dificuldade: É a questão do exercício, pela própria falta de 

tempo... mas eu já saí pelo menos da inercia total, pelo menos 

estou tentando... quando tenho um tempinho eu tento fazer 

algum exercício, voltei pro futebol, é bem pontual mas já ajuda 

também... Sinto muita falta de fazer exercício, sinto muita falta... 

só que a questão prática é que realmente é que não estou com 

tempo pra fazer... no fundo por eu ser workaholic... um tempo 
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que eu me dedicaria ao exercício é que eu poderia trabalhar né? 

Essa dificuldade também existe... 

F3: Ponto positivo: A realização do exame, a consulta com o 

cardio foi fundamental porque eu descobri algo que eu não sentia 

e nem imaginava ter, então pra mim foi essencial, estou tomando 

remédio pra controlar...  

F4: Acho imprescindível, mas não é um processo fácil. Acho que 

precisa começar primeiro com a cabeça. Acho que o nosso 

cérebro está acostumado a fazer várias coisas de uma 

determinada maneira, e você precisa mudar isso, você precisa 

realmente implantar um hábito, isso leva tempo...  

Então a pessoa tem que ter muita perseverança e isso varia de 

pessoa pra pessoa, tem gente que quer resultados rápidos 

porque não tem muita paciência. E tem gente que está disposto 

a levar um tempo, mas realmente construir um hábito sólido que 

vai perdurar. Acho que isso eu consegui construir no começo do 

ano, e até agora estou conseguindo seguir com esse hábito, que 

já faz parte de mim e eu quero que seja assim para o resto da 

vida. Eu não sei se tem uma quantidade mínima de tempo que 

você precisa ficar fazendo uma atividade para virar um hábito... 

Horas, dez mil horas, enfim, mas pra mim... para virar hábito 

realmente, acredito que você tem que ficar fazendo o negócio 

sempre, para quilo fazer parte de você, para o nosso cérebro 

falar, não tenho mais como lutar contra isso... 

É imprescindível porque a nossa vida depende de termos saúde. 

Hoje está tão difícil ter uma vida saudável por conta de uma série 

de coisas que roubam o nosso dia, pelo menos ter uma 

alimentação saudável... é um momento que está só a gente ali, 

e que a gente tem que usufruir daquele momento, porque a 

gente precisa se alimentar, pelo menos nesse momento, se a 

gente conseguir ter um hábito saudável...  

Tem a parte de exercícios, eu particularmente tenho muita 

dificuldade de ir pra academia, mas eu sei também que eu 



170 

preciso reprogramar a minha mente para isso, insistir ou então 

fazer coisas que façam mais sentido para mim, como a dança... 

Mas realmente, a gente não tem opção. Hoje a gente está 

conseguindo viver cada vez mais, e a gente quer ficar velhinha 

bem! E pra ficar bem, a gente precisa adotar hábitos saudáveis... 

mesmo com a confusão do nosso dia a dia... 

F4: Alimentação, comer aquela quantidade realmente 

necessária, porque seu eu comer muito mais do que aquilo, eu 

não vou me sentir bem... meu organismo vai ficar mais pesado... 

Vai acumular em uma série de lugares que eu não quero que 

acumule... vai começar a fazer mal pro meu coração... Mesmo 

com a confusão toda, mesmo tendo que dar atenção a tantas 

outras coisas, se eu puder cuidar de mim, cuidando da 

alimentação, eu já estou feliz... é um jeito de eu cuidar de mim, 

sabendo o que eu estou colocando dentro de mim, sabe... Isso 

eu tenho controle. 

F4: Dificuldade: No começo foi bem difícil... eu acho que essa 

etapa de que você tem que se superar todo dia, para que aquele 

hábito fique é o mais difícil. Fazer aquilo virar um hábito. Aquilo 

que a sua consciência sabe que é bom pra vc...  

F4: Ponto positivo: Consciência na verdade de que eu preciso 

comer todos os alimentos, mas cada um tem a sua porção 

adequada, pro meu perfil né...  

F5: Eu achei superimportante o programa, eu consegui implantar 

hábitos alimentares de comer mais verdura e saladas, arroz 

integral, leite desnatado, inserir conforme a nutricionista me 

passou, o uso de canela, de maçã, de abacate. São frutas que 

eu não como tanto e me ajudam bastante na baixa do 

colesterol... muito daquilo de refletir, quando vai comer e não 

comer por impulso... realmente eu preciso comer isso? É 

saudável comer isso? Eu tenho me questionado cada vez mais... 

quantidades e a qualidade mesmo do que eu vou comer... 

porque eu sou uma comilona de plantão né.  
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F5: Eu reduzi bastante os doces, bastante mesmo... eu era de 

comer doce, sobremesa na hora do almoço e na janta... eu tenho 

conseguido mudar bastante meus hábitos... até quando vem 

alguém em casa, eu faço alguma coisa mais saudável... eu tenho 

feito salada de frutas, tenho feito gelatinas, as vezes, pico uma 

fruta... É porque eu introduzi com a questão do colesterol alto, o 

leite desnatado, o peixe, porque eu sou muito carnívora, então 

agora eu troquei... então é frango, é peixe, tem semanas que eu 

como saladas com grelhados, não arroz, feijão com aquela coisa 

toda né... 

F5: Dificuldade: Eu acho que o doce... tem dia que passo fome 

né, acho que pra você mudar o hábito você passa fome, porque 

as vezes até os próprios colegas “ah eu comprei um chocolate, 

eu trouxe pra você” ... “ah trouxe um brigadeiro” ... então assim, 

tem que saber dizer não né... “ah eu fiz bolo trouxe um pedaço 

pra você” ... então assim, a gente se policiando tbm... e a 

atividade física que eu luto pra fazer, só que assim, de manhã... 

eu estava fazendo de manhã né, a atividade física, só que eu 

estava chegando aqui (empresa) muito tarde por conta do 

trânsito, porque eu moro longe daqui... e como eu mudei de 

chefia e ela gosta de chegar cedo, então eu percebi que ela não 

estava curtindo muito, de eu chegar assim esses horários... né, 

então falei, “eu vou sair de férias e quando eu voltar, vou mudar 

meu horário pra chegar mais cedo” ... só que eu ainda não 

consegui sair daqui cedo como eu gostaria, pra fazer o exercício 

a noite, porque esse mês que passou, uma profissional da minha 

equipe estava de férias e eu cobri ela, agora o mês que vem vai 

a outra, só que a outra é mais júnior então as atividades dela 

ficou um pouco com a jovem aprendiz e vai ficar um pouco com 

a outra que vai voltar... na semana que vem, então eu acho que, 

eu vou conseguir conciliar e vou conseguir inserir no meu dia a 

dia de novo a atividade física. Se eu chego em casa muito tarde, 

tipo depois das 9h, sinceramente, eu não tenho pique nenhum... 
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daí assim o Pedro quer ficar comigo, aí é o marido que quer 

conversar, aí não dá... sinceramente não dá... então por isso, 

que eu não entrei na academia ainda, porque pagar pra depois 

não ir né... então ainda estou avaliando se eu faço a academia, 

seu eu volto a fazer caminhada daqui até o metrô... né, que é 

uma caminhadinha boa, dá 50 minutos a 1h de caminhada... 

F5: Ponto positivo: Puxa, acho que tem tanta coisa positiva né, 

todo esse aprendizado que eu tive de alimentação, acho que 

essa atenção, o acompanhamento que você fez, tanto você 

quanto os especialistas, foi algo que fez com que eu parasse pra 

refletir não só naquele momento, assim, eu vou ao médico... 

então, eu acho que esse acompanhamento foi importante pra 

mim nesse sentido, porque ele me fez refletir e deixar sempre 

presente né, a questão que eu tenho que pensar é no que eu 

vou comer, assim nos hábitos alimentares mesmo, em tudo que 

eu estou fazendo né, porque eu só tenho ainda 46 anos, e eu me 

deparei com uma série de problemas de saúde, que eu não 

deveria estar né, obesidade, colesterol alto, problemas no 

estômago... e eu nunca tive esse hábito de ficar tomando 

remédio, então pra mim está sendo um martírio ficar tomando 

esse monte de remédio né; então estou tomando um remédio 

pro estômago, eu estou tomando outro remédio pro colesterol, 

outro remédio agora pro ovário, é outro vascular, então é um 

saco ficar tomando esse monte de remédio... e eu espero 

mesmo sinceramente, que daqui pro final do ano, a minha meta, 

não digo perda de peso, que eu tenho que perder quase 30kg, 

então é muito peso, claro que eu não vou conseguir perder isso 

até o fim do ano, mas assim, vou conseguir reduzir e 

principalmente mudar meus hábitos né? 

F6: No meu caso, eu já venho adotando (hábitos saudáveis) há 

mais de um ano... E eu senti uma melhora incrível, na minha 

disposição... mais alegre com a vida... 
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Tudo ficou melhor depois que eu comecei a me preocupar com 

a minha alimentação. E hoje eu fico contente porque eu comecei 

a fazer uma readequação alimentar, não foi só aquela dieta que 

você faz e começa a engordar de novo, eu realmente aprendi 

com essa minha nutricionista, como é que você deve comer... 

então, seguindo aquelas regras, frutas de manhã e carboidratos, 

na hora do almoço proteína e no jantar, nada de carboidrato, 

estou seguindo isso e agora estou num momento que eu posso 

por exemplo, sair à noite e comer uma pizza, comer um 

cheeseburguer, nada exagerado...  

Reduzi muito a quantidade que eu comia... achei que o meu 

organismo já se adaptou, então pra mim achei excelente. Voltei 

a fazer ginástica, uma coisa que eu não fazia e é uma coisa 

muito importante, se manter ativo, fazer uma atividade física, 

então pra mim a vida só melhorou...  

Eu particularmente, sou uma pessoa muito disciplinada, não sei 

se foi o fato de eu ter trabalhado muito tempo com militares, 

trabalhei 17 anos, então já me adaptei com a disciplina e assim, 

eu tenho em mente, tudo que eu entro pra fazer, procuro fazer 

da melhor forma possível.  

F6: Basicamente alimentação, atividade física... a cabeça 

sempre boa, leve, isso é muito importante... 

F6: Dificuldade: Eu me privei dos queijos que eu adorava, 

bastante macarrão, pizza, essas coisas assim que são 

saborosas e eu gostava muito... hoje em dia eu vou numa 

pizzaria e como dois pedaços de pizza, antigamente eu comia 

uma pizza inteira... é porque, quando você está gordo e você 

está meio desmotivado, eu não sei o que é isso, parece que você 

quer se agredir, não sei... “ah estou gordo mesmo que se dane... 

vou comer mesmo” ...  

F6: Ponto positivo: Andar bastante sem me cansar e também 

aquele negócio que eu te falei, de ser como um exemplo paras 

as pessoas, né, as pessoas me conheceram mais gordo e 
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quando me encontram, falam “nossa você está super bem, o que 

você fez”? Geralmente, as pessoas falam “estou precisando 

fazer um negócio desses”. Aí falo, vai numa nutricionista. Eu falo 

pra eles, você fazer isso sozinho é muito difícil, principalmente 

porque você pega na internet essas coisas, você pega a 

quantidade de propaganda enganosa que tem né, “milagres” 

essas coisas, “celebridade de hoolywood, se você fizer aquele 

plano você vai ficar igual né”...  

Ditadura da beleza, uma coisa também que eu me conscientizei, 

que eu tenho a minha idade, nunca tive um corpo atlético e não 

vai ser agora que eu vou ter, né, e hoje em dia eu estou numa 

fase... que você tem que aceitar suas limitações, né? Acho que 

isso é muito importante... 

F7: Minha opinião é muito bom. Não só por emagrecer, de ficar 

com um visual bacana, de não ter diabetes, não ter pressão alta, 

mas também não ter dor né, porque no meu caso, não tanto de 

emagrecer que eu preciso, mas eu preciso fortalecer, andar pra 

não ter dor na coluna, então, assim, tudo isso está ligado com a 

alimentação também né? Então pra mim é muito bom. Sabe 

porque, as vezes alguém vem e te dá um monte de toques, dá 

uma animada, então eu animei e não vou voltar pra traz, e vou 

seguir daqui pra frente.  

Porque se não, lá na frente as consequências são duras, você 

não vai conseguir recuperar... então ainda está em tempo...  

Eu acho bastante difícil (mudanças para hábitos saudáveis), mas 

quando você começa a ver resultados, seja numa dor, numa 

aparência, num exame que melhora, você consegue se animar... 

você se habitua, tudo é habito, acho que tudo é costume, você 

se adaptar àquilo e aí você vai sentir falta; que nem eu, já estou 

acostumada apesar de pouco tempo, de terça e quinta, fazer 

aquilo (pilates), me dá um ânimo eu chego em casa disposta, 

sabe, me dá uma levantada pra aguentar a semana... 
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F7: Eu comecei a colocar mais fruta, tomar iogurte, aquele zero, 

reduzi muita bolacha, estou tentando reduzir... sabe, mudar.  

Eu estou fazendo também uma caminhadinha até o fretado... E 

eu faço uma caminhada daqui até o fretado e de manhã, do 

fretado até aqui... é... de meia horinha... Então eu coloco tênis, 

tal, tudo certinho né... mochila leve, não encho de coisa... aí eu 

procuro pensar “vou ter que caminhar... ai que legal, arrumei um 

tempo pra eu fazer uma caminhadinha”... já que de noite eu 

chego tarde, está escuro, não é qualquer lugar que dá pra 

caminhar e tal, então de manhã eu venho bem light, eu chego 

aqui bem disposta com essa caminhada, eu estou tentando 

colocar isso... Então eu venho de fretado pra melhorar minha 

qualidade de vida, porque o carro estava me deixando muito 

esgotada, todo dia dirigir duas horas de manhã, a tarde, então 

eu ficava cansada no pior horário, na hora de ir embora que você 

está com sono... de manhã ainda tudo bem... Então o que eu 

faço, eu tento fazer como se fosse uma coisa boa pra minha 

saúde... eu vou dormir num horário que eu nunca posso dormir... 

que eu nunca vou dormir... que é das 18h até as 19h30, vou 

relaxada, descansada, eu desligo o celular e ninguém consegue 

falar comigo esse horário, eu desligo, eu durmo mesmo no 

fretado, eu relaxo, tem cobertor, tem tudo... tudo pouca coisa, 

mas acho que de pouco aqui, de pouco ali, eu vou conseguir um 

resultado sim... 

Eu quero a partir daqui agora, realmente só acrescentar... vou 

acrescentar uma vez por semana natação, nem que seja só no 

sábado, porque daí é mais tranquilo pra mim de manhã... quero 

estar mais saudável... 

F7: Dificuldade: Ah quando você ouvi assim, não sei se é o 

cérebro mesmo, você ouvi e fica “ai que vontade de comer”... 

nem estava comendo tanto, mas já começa a ficar com vontade 

de comer pão, sabe assim, essa dificuldade, só porque já veio 

um aviso que eu vou tentar não comer...  vontade... mas assim, 
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já passou, estou conseguindo... é difícil, por isso, que eu falo que 

o tempo é pequeno (do programa da pesquisa de campo), 

porque demora pra você ir se adaptando a tudo... mas eu vou 

tentar, não vou desistir não... 

F7: Ponto positivo: A atividade física né, que eu não tive 

dificuldade e que está me fazendo muito bem... é um pessoal 

muito bacana. Sabe esse momento que dá uma relaxada? São 

outras pessoas, não é do serviço, falando em serviço, as 

pessoas são legais, mas sempre tem um estresse de serviço no 

meio né. Eu não estou aqui a lazer, eu estou aqui a trabalho... 

então lá não, estou fazendo atividade e falando de outros 

assuntos... o pessoal também fala bastante de hábito saudável 

lá... então, esse foi o maior ponto positivo. Esse eu não resisti e 

comecei de boa... 

F8: É muito importante pra ter uma qualidade de vida melhor, 

principalmente na velhice. Acho que é um caminho que tomo 

mundo deveria adotar, principalmente eu.  

Acho importante, mas é difícil... Acho que essa geração (a da 

F8) não cultivou esses hábitos desde pequeno, acho que as 

gerações mais novas têm essa consciência melhor que eu. 

Antigamente a gente não ligava muito, vários hábitos, até 

protetor solar, não só de alimentação, ginástica, essas coisas, 

acho que pra mim é mais difícil um pouco, mas tenho que criar 

vergonha na cara... é difícil... para mim é pra fazer exercícios, 

principalmente... Precisava arrumar um tempo... me dedicar 

mais...  

F8: Eu já tenho caminhado mais na hora do almoço, tenho feito 

algumas coisinhas, já tentando “tipo se mexe F8”, acho que isso 

está me puxando para fazer mais coisas. Tenho uma amiga que 

está viajando agora, mas está voltando a semana que vem, e a 

gente tem dado umas voltas por aqui, vai trabalhar de novo, pelo 

menos faz alguma coisa né, não fica tão parada... por isso a 

gente tem pego, põe o tênis e da umas voltas por aqui... A 
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comida também eu estou seguindo mais, com integrais, não é 

que eu não soubesse, mas eu estou mais firme no propósito de 

comer uma coisa melhor... 

F8: Dificuldade: Dificuldade pra mim é ginastica né, porque eu 

sou preguiçosa. Acho que é isso. O mais difícil, a comida até que 

nem tanto, eu tenho vontade de comer doce as vezes, mas não 

tem em casa então beleza... Mas a ginastica acho que é mais 

difícil... 

F8: Ponto positivo: Diminui massa gorda, acho que é um ganho 

né? A gente ter qualidade de vida, conseguir caminhar e não 

ficar com falta de ar... O exame de pulmão está bem, assim, os 

exames de triglicérides, glicemia, estavam bem alto, diminuíram, 

tudo diminuiu, estava bem mais alto no primeiro exame, até levei 

um susto, eu falei “gente eu estou ferrada aqui, vou ter que fazer 

uma coisa radical” ... Aí eu fiz... acho que melhorou... então acho 

que já ajudou...  

F9: Eu acho que é muito importante, porque a primeira coisa 

mais importante pra pessoa é saúde, mais do que trabalho e até 

família, porque você não pode cuidar da família sem boa saúde. 

A primeira prioridade tem que ser a saúde, e a saúde, 

principalmente, depende da alimentação, todo o resto, médicos, 

efeitos externos são secundários, sem alimentação nada ajuda.  

F9: A atividade física, a regularidade, procurei lutar contra essa 

minha indisciplina.  

F9: Dificuldade: Frio atrapalhou (atividade física), minha 

resistência ao frio caiu muito.  

F9: Ponto positivo: Atividade física. Eu desistia e deixava pra 

amanhã, mas hoje quando eu não tenho muita vontade, uma vez 

que sai pra andar, ou uma vez que começa a fazer exercícios, 

depois anda facilmente. 

F10: Eu consegui ter uma consciência de que é possível sem 

estresse, sem alimentar a ansiedade, você levar uma vida 
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saudável. É algo que você vai incorporando na sua vida no dia a 

dia.  

Então, eu acho que o hábito saudável que eu adquiri com esse 

programa é prestar atenção no que estou comendo, de como é 

produzido, estudar mais sobre os alimentos e ter essa percepção 

no meu corpo, do que certos alimentos me trazem. Uma das 

coisas que eu descobri e foi muito forte... eu comia carne, de 

uma certa forma habitual e eu diminui um pouco e substitui por 

outros alimentos... mas menos industrializados, porque a carne, 

no final ela é industrializada né. E outro hábito que eu 

considerava impossível de eu assimilar, mas hoje está sendo 

muito tranquilo, é em relação as massas, ao pão. Então eu 

substituí o pão... e assim foi muito forte, no começo não me senti 

bem, eu tive dor de cabeça e hoje eu não tenho vontade. Esse é 

um habito que eu quero levar pra minha vida, pro restante da 

minha vida.  

Então meu café da manhã hoje, eu tirei pão né, inclusive o meu 

marido também acabou adotando, porque as vezes, como ele é 

um descendente de italiano, as vezes ele sai um pouco fora, mas 

eu não o acompanho. Eu estou comendo frutas de manhã, eu 

faço uma tigelinha com banana, maçã, eu alterno né, geralmente 

a banana está sempre presente. E eu coloco leite, granola, 

linhaça, essas coisas. E a minha xicarazinha com café com leite 

que é a única coisa, que não faz tanto mal assim, e que eu tomo 

e eu estou super feliz com essa mudança, me sinto mais leve, 

meu intestino está muito melhor, então assim, esse foi um 

grande ganho que eu tive, um hábito que eu considerava que era 

impossível de adquirir, de me libertar desses alimentos que são 

tão ruins, os alimentos industriais né. Estou comendo a noite, e 

a noite é sempre salada, coisa leve, e eventualmente eu como 

uma coisinha mais forte, mas é sempre pouco, porque eu não 

tenho que dormir com energia, eu tenho que dormir sem energia, 



179 

de energia eu preciso só durante o dia. É essa consciência que 

eu adquiri. 

F10: Começar uma vida mais saudável era uma decisão que eu 

já estava adiando há muito tempo... A caminhada é uma coisa 

legal... a forma que eu encontrei pra amenizar um pouco isso, é 

assim, quando eu vou embora eu faço uma caminhada... eu não 

venho trabalhar de carro né, eu venho uma vez ou outra... então 

eu não vou até o ponto de ônibus mais próximo, eu vou a 3km a 

diante. Tem um ponto aqui perto, da Faria Lima (Avenida), que 

é o ônibus que vai direto pra minha casa, então o caminho que 

ele faz, ele vai até a Brigadeiro Luís Antônio (Avenida), então eu 

vou pega-lo na Brigadeiro Luís Antônio, eu acho que dá cerca de 

3km daqui até lá... andando... aí eu vou pensando em nada, é 

uma forma de relaxar também... Teve uma semana que eu fiz 

três vezes. Mas eu tenho conseguido fazer duas vezes. Hoje é 

um dia que eu tenho que fazer... que está um trânsito tremendo... 

então, ao invés de eu ficar parada esperando o ônibus, eu vou 

caminhando... bem mais adiante... porque daí tem outras opções 

(transporte coletivo), e é um caminho tranquilo, não tem risco...  

E prestar atenção no que eu estou comento... os alimentos 

industrializados eu acho que eles realmente é o que faz mal para 

a nossa saúde, porque ele é mais fácil e ele está bem associado 

à nossa falta de tempo né...  

F10: Dificuldade: É uma barreira que eu tenho que superar... eu 

não consigo me identificar com nada (atividade física).  

Quando você quer fazer uma dieta muito rigorosa, você deixa de 

conviver com as pessoas né, isso não é bom, porque você vai 

ficar nervosa...então, sábado e domingo e dou uma relaxada, e 

aí todo mundo sabe que eu estou de dieta, mas eu falo, não se 

preocupe, vou comer pouco, mas não vou deixar de comer... 

F10: Ponto positivo: Eu percebi uma diferença muito grande de 

energia, porque eu sempre me senti inchada, então quando eu 

diminuí a carne, meu inchaço diminuiu, minhas roupas 
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começaram a me servir. Claro que não foi uma coisa imediata, 

mas assim, algumas semanas sem comer carne com mais 

frequência e substituir por frutas, legumes e verduras, me fez 

perceber que eu fiquei menos inchada.  

Faz 15 anos que meu colesterol nunca baixou de 200. E agora 

ele baixou... foi uma grande surpresa...  

F11: Eu acho que tem que ser uma prática que já vem desde 

pequeno porque não adianta também chegar no fim da vida e 

começar a praticar coisas saudáveis, que o reflexo não será tão 

bom, se você já adotasse esses hábitos... Hábito é hábito, 

quando você cultiva vira uma coisa natural... Exige bastante 

dedicação no começo, mas eu acho que, depois que vira um 

hábito, vira uma coisa que até sente falta se não faz, né.  

F11: Substituir alguns lanchinhos que eu fazia, eu sempre comia 

bolachinha de manhã, ela (nutricionista) pediu para eu tirar, não 

estou comendo mais... mudei mesmo minha alimentação. E eu 

até estou me sentindo melhor, as vezes com a bolacha até sentia 

fome, agora eu não sinto. Comecei a substituir por ovo cozido 

por exemplo, agora eu não sinto fome... eu vou continuar 

fazendo... Eu fazia lanchinhos as vezes pequenos, achando que 

porque são calóricas, as vezes eu comia uma torradinha só pra 

enganar, e achava que estava fazendo certo, e aí incluí outros 

tipos de lanchinhos mais saudáveis... 

F11: Dificuldade: acho que a questão da atividade física que eu 

ainda não sei se encontrei o ponto de equilíbrio certo... até por 

questão de tempo é difícil de conseguir manter... eu já tenho uma 

rotina de exercícios, agora eu já consegui, mas é difícil, foi difícil 

criar essa rotina de exercício, e até travar essa rotina na minha 

própria cabeça... eu faço antes de vir pro trabalho, aí se alguém 

marca uma reunião mais cedo, agora eu até falo “ah não pode 

ser um pouco mais tarde?” Até de eu colocar que isso também 

é uma prioridade...  
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F11: Ponto positivo: Eu consegui mudar algumas coisas, não 

estou com crises de intestino, é... estou me sentindo bem, 

disposta... não estou tomando nenhum remédio, pra mim está 

legal...  

F12: Eu mudei sim, estou mais preocupada, mais empenhada e 

mais determinada, inclusive assim, tenho feito exercícios diários, 

voltei a vir de bicicleta porque agora eu tenho mais tempo... 

então houve uma mudança sim, pra melhor...  

F12: A questão da alimentação, consegui mudar... consegui 

sim... De manhã está muito legal, estou comendo o que eu gosto, 

outra coisa também, hábitos saudáveis tem que ser uma coisa 

que dê prazer... não adianta eu ficar comendo aquelas 

bolachinhas de arroz que ninguém gosta, com gosto de isopor... 

não vai muito longe, entendeu? Então ela (nutricionista) me deu 

algumas alternativas, eu me adaptei, eu gostei... mas a 

quantidade ainda não está legal, eu ainda sinto fome né, mas eu 

acho que é uma questão de ajuste... então eu devo continuar 

com ela...  

F12: Dificuldade: Pra mim foi tempo mesmo e era uma variável 

minha, não era do programa. Então, eu tinha que tirar algumas 

coisas da minha vida pra colocar outras... então eu sabia da 

importância, da necessidade, mas não tive disponibilidade de 

tempo pra fazer... hoje eu tenho... hoje eu tenho e faço, sigo... 

então eram coisas minhas...  

Uma coisa absolutamente fora do meu controle (compulsão por 

comer), ainda é na verdade... por exemplo, tem um evento aqui 

na empresa de sexta-feira, que a gente come bolo, a gente faz 

um bolinho de confraternização; eu fui lá e comi um pedaço, eu 

não percebi, eu comi dois pedaços... A partir do momento que 

você não percebe, chama-se compulsão...  

F12: Ponto positivo: Consegui mudar minha alimentação. 

Avaliação do 

programa de 

F1: Com relação aos exames, ah eles poderiam ser mais 

completos, fazer só um eletro (cardiograma), não é suficiente pra 
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prevenção de 

doenças e 

promoção da 

saúde segundo 

a percepção dos 

participantes da 

pesquisa 

entender sua condição cardiovascular. Você tem que fazer um 

teste de esforço, que eu acabei fazendo... mas só fiz porque eu 

fui ao cardio, e que ia fazer atividade física... 

Vocês não definiram desafios mais arrojados para quem já fazia 

atividade física... Então não teve desafio... até da dieta, “vamos 

melhorar essa dieta?” Não sei se as pessoas têm essa 

percepção, mas a atividade física, ajuda a melhor muito as 

funções psicológicas, você se equilibra mais emocionalmente... 

F2: Tem que ter, eu acho que é fundamental... Você tem que 

melhorar sua condição de vida, pra que as outras pessoas que 

estão do seu lado vejam,  melhorem, não basta você falar, você 

tem que provar que aquilo é bom, agora vendo em você uma 

prova viva de que aquilo faz bem, eles vão querer seguir também 

né... 

F2: Tem que ter uma estrutura ou de psicanálise ou psicológica 

nesse programa. 

F3: Para mim já foi muito rico... na verdade fundamental né, 

então pra mim valeu muito já... apesar de minha expectativa no 

início, ser bem maior do que realizei, para mim foi fundamental... 

F3: Talvez um apoio psicológico... acho que seria mais 

importante...  

F4: Acho que o objetivo da pesquisa é suficiente, traz os pontos 

principais de alerta né, acho que é suficiente... É tão bom saber 

que a gente pode melhorar né, que a gente pode corrigir, que a 

gente tem ação de alguma coisa né. Quando a gente fica 

ignorante a algumas informações, é muito fácil a gente se isentar 

das responsabilidades... E isso me traz uma sensação muito boa 

de que eu estou realmente atuando... Acho que todas as etapas 

foram fundamentais pra trazer essa nitidez da situação... Ah no 

começo, eu estava achando que estava mais me atrapalhando 

do que me ajudando, porque de boa... “vou ter que ir ao médico... 

Ah o médico é longe... Agora eu tenho que fazer isso... Eu tenho 
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que fazer jejum pra fazer os exames... e sei lá o que” ... Mas no 

final, tudo isso... Eu falo pra mim, eu fui a beneficiada né... 

F4: ... Eu entendo que para o objetivo da pesquisa, os exames 

que foram solicitados são suficientes. Acho que mostram, 

trazem resultados assim como da parte de nutrição, que ela fez 

as medidas né, eu acho que é suficiente pra ver se a pessoa 

está atingindo o objetivo dela ou não... 

Mas assim, a periodicidade com que foram feitos os exames, é 

uma periodicidade okay. Uma diferença de 3 meses, a gente fez 

em maio e depois em agosto. E fazer esse acompanhamento é 

bacana... 

Acho que de repente precisava de inserir todo mundo pra fazer 

esse exame...  é bom saber que né, eu comecei com um 

percentual de gordura e que depois de 3 meses diminuiu...   

E saber que realmente tem um limite ali e que você está fora 

desse limite, você precisa buscar, e de repente isso te motiva a 

fazer mais exercícios ou a comer melhor, você saber que você 

está fora de algum padrão saudável, é essa consciência... Acho 

que o lance dos exames, né, do acompanhamento, traz isso. 

Essa... consciência.  

Me arrependo de não ter baixado o aplicativo para fazer 

exercícios... talvez eu devesse ter me envolvido mais em relação 

a isso, talvez estivesse me motivado mais... Mas foi muito bom... 

Meu colesterol melhorou... 

F5: De certa forma, é... nos incentivou a fazer a prática de 

atividade física, de alimentação, de estar compartilhando as 

dificuldades também, que as vezes, nem todo mundo lá 

conseguiu 100% todo esse tempo, ou também a pessoa não foi 

ruim de um todo, eu acho que um ajudou o outro pra dar força, 

pra incentivar mesmo a pessoa a continuar...  

A gente é capaz de fazer milhares de coisas diferentes, de 

entregas de tudo né, então a cada momento é uma coisa nova 

que você abraça e você consegue entregar, então porque na sua 
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vida pessoal você não consegue né? Isso me serviu também pra 

refletir, estou dando mais atenção pra vida profissional do que 

pra vida pessoal...  

F5: Eu acho assim, uma avaliação do hospital que você fez a 

parceria, então é um hospital limpo, é organizado, tem 

funcionários... só que assim, o sistema deles é bem lento, 

sistema no computador é bem lento, eu cheguei a ficar lá 1h pra 

ser atendida, pra fazer o exame de coleta, né, mas tudo bem, 

passou... A primeira cardiologista é... eu a achei um pouco... ela 

foi bem objetiva na consulta, acho que ela poderia ter detalhado, 

ter questionado um pouco mais, é... a segunda consulta, eu 

acabei fazendo com outro cardio, porque ela não estava né e 

não tinha disponibilidade de agenda. E eu gostei bastante do 

atendimento dele, tanto que eu vou continuar o tratamento com 

ele... em novembro eu vou voltar, até vou indicar ele pro meu 

esposo... que passa com outro cardiologista, lá próximo de casa, 

mas eu gostei bastante do atendimento dele; o jeito com que ele 

tratou a questão, a análise dos exames, as dicas que ele deu... 

né, eu gostei bastante...  

Em relação a nutricionista, a primeira avaliação que ela deu, eu 

achei a dieta... um pouco difícil de seguir, bem radical, pra mim 

que sou gordinha, que gosto de comer de um tudo, eu tive um 

pouco dessa dificuldade. Mas na segunda (consulta), eu achei 

que ela foi mais conselheira, ela procurou entender a dificuldade 

também, e quero continuar o tratamento com ela, eu vou passar 

quando eu for no cardio, por uma questão de localidade, né, 

porque pra mim é mais fácil o da Liberdade, porque já é caminho, 

né...  

Em relação ao educador físico, né, ele foi muito atencioso 

incialmente, eu senti um pouco assim a dificuldade dele, depois 

ele se ausentou... ele me deu toda orientação assim, não tenho 

do que reclamar, ele me orientou como utilizar, baixar o 
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aplicativo ... mas achei falta dele na questão do 

acompanhamento...  

F5: Não sei se eu faria, mas se fosse possível das pessoas 

fazerem os exames num local... que quisesse, livre pra fazer... 

é... o médico, poder passar no seu médico ou até pelo hospital 

tudo bem, né, não teve problema algum, é mais essa questão 

em ter essa liberdade, essa flexibilidade... 

F6: Os exames que foram pedidos com relação aos profissionais 

que nos suportaram né, então o cardiologista, eu achei que foi 

assim muito superficial, tá, eu cheguei lá, foi uma consulta super-

rápida, para uma pessoa que não me conhecia, devia ter 

investigado um pouco mais meu histórico. Porque eu já tinha um 

problema, e aí eu falei pra ele (da arritmia) e ele pediu os exames 

(complementares)... não mediu nem minha pressão, nem 

quando eu fui a primeira vez e nem quando eu retornei. Então, 

isso eu achei uma falha. Aí ele pediu os exames, eu peguei os 

exames e achei que com os exames, ele fosse conversar um 

pouco mais comigo, me sugerir alguma coisa, não sei... Então 

eu achei assim, falho a parte do cardiologista.  

Agora, foi bom o hospital. O hospital até que vai fazer parte de 

opções pra mim, eu achei assim, organizado... Os atendentes 

muito atenciosos, não tive problema nenhum na marcação, na 

espera. Hoje em dia eu sei que, mesmo que você tenha um plano 

top (de saúde), você tem que passar por isso... “Meu plano é 

melhor, ou é particular e eu vou ter um atendimento diferenciado, 

não é” ... as pessoas precisam se acostumar com isso. 

F7: Eu acho que o tempo foi pequeno (duração do programa) e 

ainda teve o mês de julho que foi férias... esse treinamento num 

período maior ele tende a dar um resultado muito positivo sim. O 

tempo é pequeno, porque demora pra você ir se adaptando...  

Ah pra mim, foi porque eu estava ali acomodada... aí quando 

você chegou, “agora eu vou ter que fazer, eu não deveria ter 
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entrado” ... Mas por fim foi bom, eu fiz vários exames, sabe, tirei 

dúvidas e me motivei, acabei pegando firme aí.  

F8: A nutricionista, assim, foi legal, deu umas dicas, não foi uma 

coisa que eu não soubesse, eu sei... é só aplicar mesmo... é que 

eu sou preguiçosa. Mas as informações são interessantes, até 

na última consulta que a gente fez, ela mostrou “ah deu uma 

diferencinha na massa muscular, vai aos poucos, mas vai” ... 

F9: Realmente eu precisava de orientação ou alguma motivação 

ou algum incentivo, principalmente na atividade física.  

Esse programa foi muito bom, porque todas as áreas 

importantes, alimentação, atividade física... essa ênfase que 

você deu foi muito bom... Infelizmente a troca de ideias entre as 

pessoas que participaram do grupo, não foi muito bom, hoje a 

rotina de todo mundo é muito complicada.  

Eu decidi participar... com o objetivo de ajudar os outros, passar 

minha experiência em termos de alimentação. Nesse sentido, 

negativo, foi essa falta de um encontro de todo mundo... Eu acho 

que a principal coisa que faltou na minha opinião, foi o encontro 

entre três pessoas, nem precisava ser todo mundo; pelo menos 

uma boa parte das pessoas se encontrarem duas ou três vezes, 

durante esse tempo, eu acho que eu poderia incentivar o outro... 

conscientizar a importância de colocar a saúde em primeiro 

plano, antes do trabalho... 

F9: Eu acho que o programa foi montado muito bem, todos os 

três aspectos... o exame médico, entrevista com médico, 

consulta com médico e a orientação de atividade física com o 

Roberto e a consulta com a nutricionista. Eu gostei muito da 

nutricionista porque aconselha, a conversa foi muito boa. Não 

precisou fazer nenhuma alteração na minha alimentação e... isso 

aliás, foi realmente bom pra mim saber isso, porque essa 

escolha (alimentar) foi feita por mim mesmo...  hábito de 

alimentação... 
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F9: Exame de sangue, eu acho que foi feito objetivamente, ou 

talvez algumas coisas que faltavam era alguns exames como 

Magnésio, vitamina B12, especialmente para vegetarianos, 

hoje em dia tem muitos vegetarianos, vegetarianos tem 

deficiência em vitamina B12, é bastante comum, até eu tinha e 

eu estava tomando vitamina B12 complemento, suplemento. 

Alguns exames assim faltaram, eu acho que pode ajudar a 

melhorar... 

F10: ... Tudo ajudou bastante principalmente como compromisso 

né, porque é muito difícil fazer as coisas sozinha, e quando você 

tem um compromisso com todo mundo cuidando disso, e tem 

alguém monitorando... você se sente mais cobrada... Foi muito 

curto o tempo, mas nisso que eu acho que é bom, ter essa 

percepção de que é uma coisa que você pode conseguir, que as 

dificuldades são as mesmas que as outras pessoas tem, você 

tem, e todo mundo tem... esse compromisso acho que foi muito 

legal... 

F10: Os exames médico é a primeira etapa, e ela é necessária 

porque você pode fazer uma comparação, mas o mais difícil foi 

a etapa da atividade física, porque eu ainda não incorporei muito 

claro na minha mente, mas eu tenho consciência de que eu 

tenho que fazer, mas meu corpo ainda é mais forte do que eu, 

nesse ponto. Eu tenho o entendimento, de que ela é uma etapa 

importante que eu ainda tenho que me agarrar né, em termos de 

levar isso pra adiante, para reduzir aquilo de gordura corporal 

que eu tenho, e que não vai ser eliminada assim, sem um esforço 

maior.  

F11: Eu acho que, só você parar pra pensar em como criar 

hábitos saudáveis e fazer o acompanhamento, ah já é um super 

ponto positivo, porque passa desapercebido ao longo do dia...  

F11: Pra mim, fez muito sentido a parte dos exames, a consulta 

com a nutricionista, eu fui achando que eu tinha uma 

alimentação super saudável e ela me mostrou que eu não estava 
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100% certa, que eu podia melhorar em alguns aspectos e o que 

eu senti falta, foi na parte de assessoria esportiva... Ah eu nunca 

tinha passado com uma nutricionista, então, pra mim foi bem 

legal...  

F12: Como um todo eu gostei muito do processo, ele foi 

multidisciplinar, eu acho que isso foi legal, né, eu só achei que 

faltou um pouco mais na parte esportiva, acho que faltou uma 

marcação homem a homem mais acirrada... a ênfase dada, eu 

acho que a insistência tá, foi uma insistência sadia... essa 

marcação, acho que foi importante... Então tem que estar 

presente... numa quantidade suficiente que foi o que 

aconteceu... Primeiro assim, eu acho que é o aspecto grupo, 

quando você trabalha em grupo, você tem mais motivação... 

Então assim “F8 vamos descer a escadaria e dar uma volta no 

prédio?” “Vamos” ... então, essa questão da abordagem grupal 

ela é legal, é como se fosse uma terapia de grupo, é como se 

fosse grupo de AA (alcoólicos anônimos) entendeu? Então eu 

preciso... eu quero... e você está junto comigo... a abordagem 

grupal foi bem interessante. O acompanhamento, a questão do 

ser sistemático, entendeu? Estamos sempre conversando, 

estamos sempre mandando informação, estamos trocando 

informação, isso é bem interessante, então, você não 

desenvolve mudanças se você não tiver uma constância... então 

falar hoje, e voltar depois de 2 meses, não dá. Você se perde, 

eu acho que é muito tempo, então eu acho que essa constância 

foi uma boa... e a outra... Até eu acho que é em decorrência do 

grupo, você vê pessoas que tem o mesmo biotipo que eu e que 

conseguem fazer exercícios... então, se as pessoas estão 

conseguindo, porque eu não? Então hoje, estou mais 

determinada, porque eu vejo pessoas “cases” ... “cases de 

sucesso” ... tem uma do meu lado e isso me motiva...  
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Uso do 

aplicativo 

WhatsApp no 

dispositivo 

móvel  

F1: Contribuiu com certeza, porque o grupo lembra que você 

está num programa, então mesmo que você está viajando e 

tudo, o pessoal manda mensagem ou então você manda “ah já 

fizeram os exames?” “Já fizeram o retorno?” “E meu Deus eu 

não fui” ... então isso é bom... por exemplo, meus exames 

ginecológicos, eu tenho que fazer todo ano, as vezes eu 

escorrego 2 meses pra frente... 2 meses pra traz... aí o que fiz, 

já coloquei na minha agenda pra ele me avisar... Você se 

disciplina... 

F2: Eu acho que ajuda, ajuda bastante, só que assim eu não sou 

muito de ficar entrando (WhatsApp), mas de vez em quando eu 

olhava, via uns negócios interessantes, entendeu? É válido! 

Com certeza! Contagia né, é super válido! 

F3: Tá, pra mim pra ser sincero é indiferente... Eu uso mais pro 

trabalho... Ajudava assim, com o ânimo das outras pessoas “ah 

estou fazendo exercícios”, foto... isso na verdade me motivou... 

até a sair dessa inercia total... “ah poxa, não quero ficar atrás do 

grupo né” ... 

F4: Acho que uma coisa que mais impactou para mim foi a 

motivação. Que você via a galera fazendo exercício e postando 

ali, é legal. É bom saber que a pessoa está se esforçando, está 

conseguindo, “poxa você podia também fazer a mesma coisa e 

motivar as outras pessoas” ... né? Ou então, você se senti mal 

porque você não está fazendo e deveria estar fazendo aquilo... 

de uma maneira assim, surge um alerta, poxa, a pessoa sábado 

de manhã está fazendo exercícios, mesmo sábado de manhã eu 

poderia estar fazendo exercícios, porque você não está 

fazendo? Né?  

F5: Mesmo quem estava fora, viajando, estava sempre 

conectado né, ligado né, participando... compartilhando, assim, 

tinha essa atenção né, no projeto... Que eu acho que é essa a 

intenção do seu trabalho né, da sua pesquisa, não é? De que 

isso seja disseminado pra todo mundo né? Quanto maior o 
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público melhor né, melhora nossa saúde pública inclusive né, e 

a saúde das pessoas né, não só em termos de saúde pública, 

mas a saúde em si né, das pessoas de ter qualidade de vida. Foi 

super bacana, teve uma série de compartilhamentos que eu 

nunca pesquisei, as vezes eu gosto de pesquisar sobre saúde, 

principalmente alimentos né, “ah que alimento é bom pra tal 

coisa?” E puxa, quanta coisa você compartilhou que foi bem 

bacana... 

F6: ... Aquelas dicas que você postava de saúde, eu sempre lia, 

aí eu ficava contente porque, muitas ali eu já seguia, outras eram 

coisas novas pra mim, então ajudou... A única coisa, mas isso é 

em qualquer grupo de WhatsApp, é aquela quantidade né, 

aquele pessoal... porque eles tinham o seu particular né... Não 

precisa ficar mandando... mandavam exames... “Erica eu não 

posso, pode ser amanhã? Erica pode ser outro dia?” Inclusive 

até sobrecarregaram você... não há necessidade disso... o 

exame, uma consulta, é muito mais fácil você ligar pro médico e 

marcar, do que você falar “Erica vê para mim”, vai e volta, “ah, 

olha tem esse horário”, “ah esse horário eu não posso, você 

pode ver outro dia?” Ah coisa chata né? Ah são pessoas assim 

inconvenientes...  

F7: Acho que é legal quando vem alguns toques, algumas dicas, 

aí você lê, o seu cérebro vai... olha, tá vendo? Você vai 

lembrando... olha isso aqui, é legal, isso aqui não é... não deixa 

de ser bom... com dicas né? Passo para outras pessoas, de 

alimentação e tal... 

F8: Não, acho que não, pra mim não. Acho que foi assim, o 

estímulo foi mesmo “não, preciso fazer alguma coisa”, vou ver o 

que pode me apresentar e que seja legal e tudo bem, pelo grupo 

em si não. Trocava ideia com a F12, que ela está mais perto de 

mim... Acho que não foi tão fundamental... Tem umas dicas 

importantes, isso é legal... Essa parte até que é legal... o grupo 
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em si não... Mas o seu material acho que é legal... tem 

informações legais...  

F9: Uma é consciência... “por incrível que pareça tenho que dar 

conta, tenho que explicar pra alguém que não fiz, vergonha de 

não conseguir fazer, isso também ajudou” ...  Mas essa 

participação no grupo deu uma motivação para regularizar a 

atividade física. 

F10: Com certeza... ele trouxe uma responsabilidade... ele era 

quem monitorava, ele não tinha olhos pra ver, mas ele ficava 

cutucando “olha, não esquece de mim, do programa”, serviu 

bastante nesse aspecto... Eu ficava “ai meu Deus eu preciso 

fazer as coisas... eu preciso ir ao médico” ... não me causou 

estresse, ansiedade, mas como responsabilidade... 

F11: É... as mensagens no grupo com as dicas de alimentação, 

as dicas, as imagens, eu achei... eu sempre olhava... acho que 

lá tinha dicas bem úteis... com informações que a gente não 

sabia... 

F12: Sim, porque justamente é essa questão da constância... 

estou sempre ali, estou sempre em grupo, alguém dá uma 

monitorada... sabe? Tem sempre alguém dando uma sugestão, 

alguém está sempre dando um okay... apesar de ter tido 

algumas distorções no grupo né... alguém fala que eu 

particularmente não concordava, né, de atendimento... acho que 

as pessoas não perceberam que este grupo, quer dizer que você 

tinha uma estrutura que não dependia só de você, dependia de 

um hospital, de um cardio... “ah teve um mal atendimento”... 

gente, você está falando pra pessoa errada... entendeu? Então 

teve coisa ali, que a gente não precisava... sabe... mas assim 

aquele okay (zinho), bom dia sabe, vamos lá gente... acho que 

isso é bacana... o WhatsApp realmente ajuda... todo dia alguém 

estava colocando alguma coisinha... mesmo que falasse “eu 

estou aqui longe” ... sabe? Mas é pra mostrar que a pessoa está 

lá, mas está preocupada...  
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APÊNDICE D - E-MAIL DA PROMON ENGENHARIA ENVIANDO O MAILING DO 

POTENCIAL PÚBLICO DA PESQUISA À PESQUISADORA 

 

De: Patricia Gaspar <Patricia.Gaspar@promon.com.br>  

Enviada em: quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018 18:45 

Para: erica@wataricare.com 

Cc: Andreia Furlan <andreia.furlan@promon.com.br> 

Assunto: RES: Pesquisa de Mestrado “Melhoria no Controle, Prevenção e Gestão 

de Profissionais com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)” 

 

Erica, segue o mailing para que você possa encaminhar o seu email convite. 

 

PATRICIA GASPAR | Gerente, Relações Humanas e Comunicação 

T (11) 5213.XXXX 

 

Proteja os recursos naturais, reduzindo custos. 

Evite o uso da impressora. 
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APÊNDICE E - E-MAIL DA PROMON ENGENHARIA ENVIADO AO POTENCIAL 

PÚBLICO DA PESQUISA, INFORMANDO-OS SOBRE O ESTUDO 

 

De: Promon <comkt@promon.com.br>  

Enviada em: quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018 14:52 

Cc: erica@wataricare.com 

Assunto: Pesquisa de Mestrado “Melhoria no Controle, Prevenção e Gestão de 

Profissionais com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)” 

 

Prezados, boa tarde. 

 

Os usuários do plano de saúde coletivo empresarial, titulares e dependentes, da 

Promon serão convidados por Erica Watari Hirata, mestranda em Educação nas 

Profissões da Saúde pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Faculdade 

de Ciências Médicas e da Saúde - Campus Sorocaba/SP, para colaborar com sua 

Pesquisa de Mestrado sobre “Melhoria no Controle, Prevenção e Gestão de 

Profissionais com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), com ênfase em 

hipertensão arterial, diabetes e obesidade”.  

 

O convite contendo todas as orientações será encaminhado via e-mail 

erica@wataricare.com e todo o processo será conduzido diretamente pela mestranda.  

 

A sua adesão, e/ou de seu dependente, é voluntária. 

 

A Pesquisa tem como objetivo principal determinar as principais variáveis casuais e 
criar indicadores de melhoria de controle, prevenção e gestão de profissionais com 
DCNT. Sua duração será de 3 meses e será composta por: 

 Questionário 

 Entrevistas 

 Consultas médicas – Especialidades (Cardiologia / Nutrição) 

 Exames laboratoriais e de imagem 

 Orientação - Educador Físico 
Em caso de dúvidas, contatar Andreia Furlan, no telefone (11) 5213-XXXX. 
Unidade de Relações Humanas 
  

mailto:erica@wataricare.com
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APÊNDICE F - PRIMEIRO E-MAIL CONVITE ENVIADO AO POTENCIAL PÚBLICO 

DA PESQUISA 

 

De: Erica Watari Hirata <erica@wataricare.com>  

Enviada em: sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018 12:38 

Para: erica@wataricare.com 

Assunto: Pesquisa de Mestrado "Melhoria no Controle, Prevenção e Gestão de Profissionais 

com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)" 

Prezados usuários do plano de saúde, boa tarde! 

Desde já agradeço sua atenção! 

De acordo com o e-mail abaixo enviado pela área de RH, meu nome é Erica Watari Hirata e 

sou mestranda em Educação nas Profissões da Saúde pela Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo - Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde - Campus Sorocaba/SP. 

O objetivo deste e-mail é apresentar uma pesquisa acadêmica que trata da melhoria no 

controle, prevenção e gestão de profissionais com doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), com ênfase em hipertensão arterial, diabetes, obesidade e doenças respiratórias 

crônicas. E para o desenvolvimento da pesquisa, gostaria de convidá-lo a participar de uma 

pesquisa de campo acadêmica, cuja metodologia está descrita abaixo. 

Você responderá um questionário (que leva 05 a 07 minutos para ser preenchido) constituído 

de duas partes: 

1) coleta de dados pessoais para caracterização do perfil socioeconômico e cultural; 

 

2) conhecimentos e entendimentos em relação a sua saúde, por meio de perguntas fechadas. 

 

Para acessar o questionário clique neste link: https://pesquisa.wataricare.com.br  

 

Nota¹: O conteúdo do questionário é confidencial, sigiloso e as suas respostas estarão sob 

minha responsabilidade, sendo que será utilizado apenas para a realização de estudo, 

podendo os resultados serem apresentados em eventos e/ou publicados em revistas 

científicas.  

 

Nota²: Encaminhe este questionário aos seus dependentes diretos (cônjuge e filhos) caso 

apresentem doenças crônicas não transmissíveis. 

 

Após a aplicação deste questionário, a próxima etapa da pesquisa, será identificar os usuários 

com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e desconsiderar a amostra de usuários sem 

https://pesquisa.wataricare.com.br/
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o diagnóstico de doenças crônicas não transmissíveis. Os usuários identificados com DCNT 

(hipertensão arterial, diabetes, obesidade e doenças respiratórias crônicas) e que estejam 

interessados em participar da pesquisa de campo, serão acompanhados por 3 (três) meses, 

da seguinte forma: 

 

 - duas entrevistas individualizadas (uma no início da pesquisa e outra ao final dela), por 

meio de um questionário sobre a importância da sua saúde, das mudanças de comportamento 

para hábitos saudáveis e da autonomia da sua saúde; 

 

- por meio de um protocolo de exames laboratoriais; e 

 

- por meio de um protocolo de atendimento da equipe multidisciplinar, sendo, médico 

Cardiologista, Nutricionista e o Educador Físico. 

 

Sua participação no estudo será totalmente voluntária, sem qualquer benefício direto.  

 

Você tem o direito de retirar sua participação em qualquer momento deste estudo, sem 

nenhum prejuízo. Se tiver dúvidas, preocupações ou reclamações sobre o estudo, você 

poderá entrar em contato comigo (pesquisadora) por e- mail:erica@wataricare.com ou celular 

(11) 99919-6090 e/ou com o orientador da pesquisa Professor Doutor Flavio Morgado, por e-

mail: fmorgado@pucsp.br ou celular (11) 97033-1333. 

 

Desde já agradeço a Promon por permitir a aplicação desta pesquisa entre seus 

colaboradores e dependentes! Sua participação será muito importante para melhorar e inovar 

a saúde deste país, contribuindo para o estudo-aprendizado de outros profissionais da saúde, 

bem como, para a sociedade no geral. 

 

Muito obrigada pela sua atenção. 

Erica Watari Hirata 

  

mailto:fmorgado@pucsp.br
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APÊNDICE G - SEGUNDO E-MAIL CONVITE ENVIADO AO POTENCIAL 

PÚBLICO DA PESQUISA 

 

De: Erica Watari Hirata <erica@wataricare.com>  

Enviada em: segunda-feira, 26 de fevereiro de 2018 13:46 

Para: erica@wataricare.com 

Assunto: Pesquisa de Mestrado "Melhoria no Controle, Prevenção e Gestão de Profissionais 

com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)" 

 

Prezados usuários do plano de saúde, boa tarde! 

Desde já agradeço sua atenção! 

 

De acordo com o e-mail abaixo enviado pela área de RH, meu nome é Erica Watari Hirata e 

sou mestranda em Educação nas Profissões da Saúde pela Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo - Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde - Campus Sorocaba/SP. 

 

O objetivo deste e-mail é apresentar uma pesquisa acadêmica que trata da melhoria no 

controle, prevenção e gestão de profissionais com doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), com ênfase em hipertensão arterial, diabetes, obesidade e doenças respiratórias 

crônicas. E para o desenvolvimento da pesquisa, gostaria de convidá-lo a participar de uma 

pesquisa de campo acadêmica, cuja metodologia está descrita abaixo. 

 

Você responderá um questionário (que leva 05 a 07 minutos para ser preenchido) constituído 

de duas partes: 

 

1) coleta de dados pessoais para caracterização do perfil socioeconômico e cultural; 

 

2) conhecimentos e entendimentos em relação a sua saúde, por meio de perguntas fechadas. 

 

Para acessar o questionário clique neste link: https://pesquisa.wataricare.com.br  

 

Nota¹: O conteúdo do questionário é confidencial, sigiloso e as suas respostas estarão sob 

minha responsabilidade, sendo que será utilizado apenas para a realização de estudo, 

podendo os resultados serem apresentados em eventos e/ou publicados em revistas 

científicas.  

 

https://pesquisa.wataricare.com.br/
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Nota²: Encaminhe este questionário aos seus dependentes diretos (cônjuge e filhos) caso 

apresentem doenças crônicas não transmissíveis. 

 

Após a aplicação deste questionário, a próxima etapa da pesquisa, será identificar os usuários 

com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e desconsiderar a amostra de usuários sem 

o diagnóstico de doenças crônicas não transmissíveis. Os usuários identificados com DCNT 

(hipertensão arterial, diabetes, obesidade e doenças respiratórias crônicas) e que estejam 

interessados em participar da pesquisa de campo, serão acompanhados por 3 (três) meses, 

da seguinte forma: 

 

 - duas entrevistas individualizadas (uma no início da pesquisa e outra ao final dela), por 

meio de um questionário sobre a importância da sua saúde, das mudanças de comportamento 

para hábitos saudáveis e da autonomia da sua saúde; 

- por meio de um protocolo de exames laboratoriais; e 

- por meio de um protocolo de atendimento da equipe multidisciplinar, sendo, médico 

Cardiologista, Nutricionista e o Educador Físico. 

 

Sua participação no estudo será totalmente voluntária, sem qualquer benefício direto.  

 

Você tem o direito de retirar sua participação em qualquer momento deste estudo, sem 

nenhum prejuízo. Se tiver dúvidas, preocupações ou reclamações sobre o estudo, você 

poderá entrar em contato comigo (pesquisadora) por e- mail:erica@wataricare.com ou celular 

(11) 99919-6090 e/ou com o orientador da pesquisa Professor Doutor Flavio Morgado, por e-

mail: fmorgado@pucsp.br ou celular (11) 97033-1333. 

 

Desde já agradeço a Promon por permitir a aplicação desta pesquisa entre seus 

colaboradores e dependentes! Sua participação será muito importante para melhorar e inovar 

a saúde deste país, contribuindo para o estudo-aprendizado de outros profissionais da saúde, 

bem como, para a sociedade no geral. 

 

Muito obrigada pela sua atenção. 

Erica Watari Hirata 

  

mailto:fmorgado@pucsp.br
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APÊNDICE H - TERCEIRO E-MAIL CONVITE ENVIADO AO POTENCIAL 

PÚBLICO DA PESQUISA 

 

De: Erica Watari Hirata [mailto:erica@wataricare.com]  

Enviada em: segunda-feira, 5 de março de 2018 15:49 

Para: Erica Watari Hirata 

Assunto: ENC: Pesquisa de Mestrado - Participe! Contribua para o desenvolvimento 

científico e tecnológico da saúde!  

 

Prezado, bom dia!  

 

Por favor, caso tenha interesse em participar da pesquisa, peço que preencha a 

mesma (no link abaixo) até 09/03/2018, suas respostas são muito importantes para 

mim e para o desenvolvimento científico e tecnológico da saúde. Ressalto que a 

mesma pode ser extensiva para seu cônjuge ou dependente. 

  

Estarei disponível no dia 07/03/2018 (quarta-feira) nas instalações da Promon, para 

tirar eventuais dúvidas.  

  

Também estou à disposição no cel. 11 9.9919-6090 ou por e-mail 

erica@wataricare.com  

  

Conto com a sua participação. 

  

Muito obrigada! 

Um abraço.  

Erica Watari Hirata 

  

mailto:erica@wataricare.com
mailto:erica@wataricare.com
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APÊNDICE I - LEMBRETE DO PLANTÃO DE DÚVIDAS AO POTENCIAL 

PÚBLICO DA PESQUISA 

 

De: Erica Watari Hirata <erica@wataricare.com>  

Enviada em: quarta-feira, 7 de março de 2018 11:19 

Assunto: Pesquisa de Mestrado - Plantão de dúvidas na sala SPO 13T3 - 3 

 

Prezado, bom dia! 

 

Hoje a partir das 13h estarei na Promon, sala SPO 13T3 – 3 para esclarecer eventuais 

dúvidas sobre a pesquisa e as ações envolvendo o Cardiologista, a Nutricionista 

Funcional e o Educador Físico. 

Participe da pesquisa! Ela é extensiva ao cônjuge ou dependente. 

Vamos contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico da saúde. 

 

Muito obrigada! 

Erica Watari Hirata 
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APÊNDICE J - AGENDAMENTO DO PRIMEIRO CONTATO PRESENCIAL E DA 

ENTREVISTA INICIAL 

 

De: Erica Watari Hirata <erica@wataricare.com>  

Enviada em: segunda-feira, 12 de março de 2018 12:07 

Para: XXXXXXX@promon.com.br 

Assunto: Pesquisa de Mestrado - Próximos passos  

 

Prezado XXXXXXXXX, boa tarde!! 

 

Primeiro gostaria de agradecê-la pelo preenchimento e participação na pesquisa. 

 

O próximo passo será conversarmos pessoalmente* e individualmente. Neste bate papo lhe 

explicarei cada ação do programa, bem como, o funcionamento dele. É bastante simples e 

terá a duração de até 1h (máximo). 

Você prefere que nosso bate papo seja na empresa (Promon) ou fora dela? Caso seja fora, 

por favor, pense e sugira um local próximo ao seu trabalho.  

 

Veja qual data fica melhor para você e sugira um horário: 

 

Datas Sugira melhor horário para você 

13/03  

14/03  

15/03  

 

*Este primeiro encontro precisa ser pessoalmente por obrigatoriedade da PUC-SP e do 

Comitê de ética em pesquisas acadêmicas. Os demais, poderão ser por telefone caso haja a 

necessidade. 

 

Estou à disposição. 

Muito obrigada! 

 

Erica Watari Hirata 

Cel. +55 11 9.9919-6090 

e-mail: erica@wataricare.com 

  

mailto:erica@wataricare.com
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APÊNDICE K - FIGURA COM A TELA DO OUTLOOK E AGENDA DO PRIMEIRO 

CONTATO PRESENCIAL E A ENTREVISTA INICIAL 
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APÊNDICE L - FIGURA COM A TELA DO OUTLOOK E AGENDA DO PRIMEIRO 

CONTATO PRESENCIAL E A ENTREVISTA INICIAL 
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APÊNDICE M - COORDENADAS DA PESQUISADORA POR WHATSAPP PARA A 

ENTREGA DO PROTOCOLO DE EXAMES (INICIAIS) 

 

Pessoal, boa tarde!!  

 

Nesta segunda feira dia 09/04 levarei a lista (pedido) de exames para vocês na 

Promon.  

 

Estarei disponível no café do térreo, para retirada a partir das 10h30 até as 11h30.  

Caso alguém não consiga retirar comigo, por favor, me informem com quem (da 

Promon) poderei deixar a lista de exames.  

 

Lembrando que a lista de exames é pessoal e intransferível, por isso, cada um 

receberá sua lista nominal, datada, carimbada e assinada pela médica.  

O período para realização dos exames será de 10/04 a 16/04 nas unidades do Hospital 

Leforte, nos endereços abaixo: 

 

1) Rua Barão de Iguape, 209 - Liberdade - São Paulo 

2) Rua dos três irmãos, 121 - Morumbi - São Paulo  

 

Orientações:  

- Jejum de 08 a 12 horas 

- Apresentar um documento com foto e o cartão do plano de saúde 

- Qualquer problema em relação a realização dos exames, peço entrar em contato 

comigo via ligação no celular ou WhatsApp, de forma individual. 

 

Estou à disposição.  

Muito obrigada!!!  

Abs., 

Erica WH 
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APÊNDICE N - COORDENADAS DA PESQUISADORA POR WHATSAPP PARA O 

AGENDAMENTO DA CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA 

 

Oi pessoal,  

 

As consultas com a nutricionista serão agendadas na Promon, após as consultas com 

o Cardiologista. 

As consultas com o Cardiologista serão nos consultórios - anexo ao hospital, nas 

Unidades:  

 

 - Liberdade 

Rua Galvão Bueno, 412 - São Paulo  

 

 - Morumbi  

Rua dos Três Irmãos, 62 - 12• andar - São Paulo  

 

Seguem abaixo os horários e dias disponíveis para consulta com o cardiologista. 

Preciso, por favor, que me retornem com brevidade em relação a preferência de 

agendamento.  

 

Unidade Liberdade 

 

Dia 19/04 - Quinta 

Dr Guilherme Barreto Alves 

08h00 

 

Dia 20/04 - Sexta 

Dra Karla da Silva Losso 

07h00 

08h00 

 

Dia 20/04 – Sexta 

Dra Livia Huck 

08h00 
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09h00 

 

Dia 20/04 - Sexta 

Dr George Maia 

13h00 

14h00 

 

Dia 23/04 - Segunda 

Dra Karla da Silva Losso 

07h00 

08h00 

09h00 

 

Dia 23/04 - Segunda 

Dr Luiz Borges Harada 

08h00 

09h00 

 

Dia 23/04 - Segunda 

Dr Guilherme Barreto Alves 

14h00 

15h00 

 

Dia 23/04 - Segunda 

Dr George Maia 

14h00 

 

Dia 24/04 - Terça 

Dr Luiz Borges Harada 

10h00 

 

Dia 24/04 - Terça 

Dra Elizandra Goulart 

10h00 
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11h00 

12h00 

 

Para agendamento com o cardiologista na unidade Morumbi, os pacientes devem 

fazer o contato com a Larissa, Letícia ou Igor nos telefones: 3273-4963/4649/4648, 

autorizado pelo coordenador da unidade, ciente do projeto. 

 

Importante: por favor me informem também a categoria do plano de saúde de cada 

um de vocês. Para o agendamento das consultas preciso dessa informação.  

 

Estou à disposição para qualquer problema. Caso queiram responder individualmente, 

sintam-se à vontade.  

 

Muito obrigada!  

Abs.,  

Erica Watari Hirata 
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APÊNDICE O - NOVAS COORDENADAS DA PESQUISADORA POR WHATSAPP 

PARA O AGENDAMENTO COM O CARDIOLOGISTA 

 

Oi pessoal,  

 

Preciso lhes passar algumas informações sobre a consulta com o cardiologista. 

 

- Não há consultas aos sábados com o especialista na Unidade Morumbi; e  

 

- Vou precisar (mais uma vez de um esforço e atenção extra) de vocês para ligar nas 

unidades abaixo e agendarem cada um à sua consulta. Infelizmente me foi tirado essa 

possibilidade, peço desculpas e conto com a compreensão de vocês.  

 

Unidade Liberdade  

WhatsApp 11 94333-3600  

Telefone 11 3345-2288 

 

Unidade Morumbi  

WhatsApp 11 94333-3600  

Telefones 11 3273-4963/ 4649/4648 os mesmos já citados anteriormente  

 

Estou à disposição para qualquer problema.  

Muito obrigada!  

Peço desculpas novamente.  

Abs  

Erica 
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APÊNDICE P - COORDENADAS DA PESQUISADORA POR WHATSAPP PARA A 

ENTREGA DO PROTOCOLO DE EXAMES (FINAIS) 

 

Pessoal, bom dia!!!  

 

Nesta segunda feira dia 16/07 levarei a lista (pedido) de exames para vocês na 

Promon.  

 

Estarei disponível no café do térreo, para retirada a partir das 11h até às 12h. 

 

Caso alguém não consiga retirar comigo, por favor, me informem com quem (da 

Promon) poderei deixar a lista de exames.  

 

Lembrando que a lista de exames é pessoal e intransferível, por isso, cada um 

receberá sua lista nominal, datada, carimbada e assinada pela médica.  

 

O período para realização dos exames será de 23/07 a 31/07 nas unidades do Hospital 

Leforte, nos endereços abaixo: 

 

1) Rua Barão de Iguape, 209 - Liberdade - São Paulo 

 

2) Rua dos três irmãos, 121 - Morumbi - São Paulo  

 

Orientações:  

- Jejum de 08 a 12 horas 

 

- Apresentar um documento com foto e o cartão do plano de saúde 

 

- Qualquer problema em relação a realização dos exames, peço entrar em contato 

comigo via ligação no celular ou WhatsApp, de forma individual. 

 

Estou à disposição.  

Muito obrigada!!!  

Abs.,  
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APÊNDICE Q - PERCEPÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE VARIÁVEIS DE ESTILO DE 

VIDA 

 

Percepção do estilo de vida referente aos participantes da pesquisa com 18 anos 

ou mais de idade, segundo notas atribuídas de 1 a 4 e não respondido – 2018 

 

Características  

Nota 1 - 

Raramente 

ou nunca se 

aplica 

Nota 2 - 

Algumas 

vezes se 

aplica 

Nota 3 - 

Muitas 

vezes se 

aplica 

Nota 4 - 

Sempre se 

aplica 

Não 

respondido 

De forma geral, me sinto em boa 

forma física comparando-me 

com outras pessoas da minha 

faixa etária 

2 4 2 4 0 

Minha dieta é balanceada e 

completa, incluindo fibras, frutas 

e vegetais 

2 3 5 1 1 

Procuro manter um peso 

adequado para minha altura e 

faixa etária 

3 2 4 3 0 

Durmo o suficiente para reparar 

meu sono e cansaço 
3 4 2 3 0 

Uso cinto de segurança e 

respeito os limites de velocidade 

e as regras de trânsito 

0 0 3 9 0 

Tomo cuidados apropriados para 

evitar acidentes domésticos em 

minha casa 

0 2 2 8 0 

Sou capaz de desenvolver 

relacionamentos próximos e 

estáveis 

0 1 4 7 0 
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Estou satisfeito com o tipo de 

relação que mantenho com 

meu/minha parceiro(a) 

2 0 8 2 0 

Estou satisfeito com o tipo de 

relação que mantenho com 

minha família 

0 0 10 2 0 

Estou satisfeito com o meu 

trabalho e com os meus colegas 

e superiores no trabalho 

2 2 5 2 1 

Estou satisfeito com a 

localidade/região em que 

trabalho 

4 3 0 5 0 

Estou satisfeito com as 

condições de trabalho 

disponibilizadas pela empresa 

2 2 5 3 0 

Estou exposto a temperaturas 

oscilantes no trabalho 
7 3 0 2 0 

Estou exposto ao estresse e 

pressão no trabalho 
3 3 4 2 0 

Tenho pessoas com quem 

desabafar quando estou tenso e 

ansioso 

1 3 4 4 0 

Tenho uma interação ativa com 

meus amigos e familiares no dia 

a dia 

2 1 5 4 0 

Tenho contato com minha 

família via WhatsApp, Skype, 

FaceTime etc. 

0 0 7 5 0 

Meu dia a dia é uma fonte de 

prazer para mim 
1 4 4 3 0 

Diariamente dedico parte do 

meu tempo à minha família 
2 6 4 0 0 

Tenho tido horas de lazer com a 

minha família 
3 5 3 1 0 
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Exerço um papel social dentro da 

comunidade aonde vivo 
5 3 4 0 0 

Procuro, sempre que possível, 

estar em contato com a natureza 
1 7 2 2 0 

Mantenho um contínuo 

crescimento na área intelectual 
0 4 7 1 0 

Concentro-me facilmente 0 5 6 1 0 

Uso a criatividade em todas as 

áreas de minha vida 
2 4 5 1 0 

Gosto de ler e leio ao menos 1 

livros por mês 
8 2 1 1 0 

Desenvolvo ao menos uma 

atividade (hobby) que eu gosto, 

mas não me sinto obrigado a 

fazer 

4 4 4 0 0 

osto de me expressar por meio 

da dança, arte, música e 

encontro tempo para fazer isso 

7 2 3 0 0 

Sou curioso e novidades são uma 

fonte de motivação para mim 
1 4 5 2 0 

Interesso-me por diversos 

assuntos não relacionados a vida 

profissional 

1 0 9 2 0 

Participo espontaneamente de 

grupos de estudos, palestras e 

debates 

5 3 3 1 0 

Gosto de compartilhar 

conhecimento e ouvir outros 

pontos de vista a respeito de 

assuntos que me interessam 

1 0 7 4 0 

Estou satisfeito comigo mesmo 0 4 4 4 0 

Encontro maneiras adequadas 

de expressar minha emoção 
1 3 5 3 0 
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Procuro me comunicar de forma 

verdadeira e direta com as 

outras pessoas 

0 1 5 6 0 

Sou uma pessoa bem-humorada 0 1 5 6 0 

Gosto de estar sozinho de vez 

em quando 
0 1 9 2 0 

Peço ajuda quando necessário 1 3 7 1 0 

Sou capaz de dizer não sem 

sentir culpa 
2 5 3 2 0 

Sei pedir desculpas quando erro 0 3 5 4 0 

Costumo elogiar os feitos 

positivos de outras pessoas 
0 1 7 4 0 

Sou capaz de relaxar sem o uso 

de drogas ou medicamentos 
0 0 4 8 0 

Pratico meditação ou yoga ao 

menos duas vezes por semana 
10 0 0 2 0 

 


