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1. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

 

 

 A Secretaria de Saúde é composta por multiprofissionais de diversas 

formações, sendo que a maioria trabalha diretamente no atendimento ao 

público, são necessários trabalhadores capacitados para esse atendimento 

visto que o paciente sempre requer atenção especial ao seu problema e 

quando isso é correspondido o profissional passa a ser sua referência e o 

paciente se torna mais  receptivo ás orientações sobre promoção da saúde e 

hábitos saudáveis  oferecidas pelo profissional que demonstra com o próprio 

exemplo. (Mckenna, Naylor, & MacDowell, 1998).  

          Então se nosso objetivo é fazer com que a população tenha melhor 

qualidade de vida com hábitos saudáveis é importante começar pelos 

profissionais de saúde e estes precisam de uma boa qualidade de vida para 

que possa prestar um serviço de relevância.  Sabe-se que atividade física é 

medida de prevenção e tratamento para uma série de doenças; entre elas as 

doenças coronarianas, a hipertensão, o diabetes tipo 2, a osteoporose,a 

depressão e a ansiedade. (UFMG/SVS-MS, 2012).  No entanto, cerca de 60% 

dos adultos são sedentários. A vigilância em saúde baseia-se no modelo 

epidemiológico de pesquisa dos agravos, nos diversos níveis da relação entre 

o trabalho e a saúde, agregando ao universo da avaliação e análise a 

capacidade imediata da intervenção sobre os fatores determinantes dos danos 

à saúde. (Brasil, 1998, p.2), após levantamento e análise de dados esta 

experiência poderá ser repetida nos demais setores de saúde, para que 

possamos conhecer o perfil dos trabalhadores de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

1. Promover ações para a promoção da Qualidade de Vida para os 

trabalhadores da saúde com redução de peso, aumento da auto-

estima, redução de tabagismo e alimentação saudável.  

2. Promover Oficinas para divulgação da Situação Epidemiológica 

dos trabalhadores da Saúde, para que estes possam se 

sensibilizar e iniciar a busca de uma melhor qualidade de vida. 

3. Promover debates e discussões entre trabalhadores e gestores 

sobre uma melhor qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

 

 

 

3. PLANO DE AÇÃO 

        A princípio as ações serão direcionadas apenas para os profissionais de 

saúde que atuam na Secretaria de Saúde, situada no centro da cidade, 

podendo ser estendido para os demais setores posteriormente, visto ser um 

projeto que necessita de acompanhamento direto de profissionais qualificados. 

        O projeto será realizado em quatro etapas descritas abaixo: 

1. A primeira etapa consiste na apresentação do projeto á equipe de 

gestores para conhecimento das atividades a serem realizadas e para o 

conhecimento da situação epidemiológica dos trabalhadores do Brasil e 

do município, solicitar apoio quanto á execução do projeto no âmbito da 

Secretaria de Saúde. 

2. Realização do perfil antropométrico dos trabalhadores, juntamente com 

a avaliação nutricional pelos preparadores físicos da Secretaria 

Municipal de Esportes e pelos profissionais de nutrição do sistema. 

3. Inicio das atividades, onde os profissionais em comum acordo com os 

gestores serão liberados uma (1) hora mais cedo para prática de 

atividade física. A secretaria municipal de saúde possui um convênio 

com a Cooperativa de Funcionários públicos (COOPOÇOS) que 

prestará serviço de atividade física nas dependências de suas 

academias que possuem diversas modalidades, para que o profissional 

escolha a que melhor se adapte. Deverão também ser realizadas 



algumas atividades ao ar livre como caminhadas e alongamentos, e 

serão marcados encontros quinzenais para avaliação de desempenho 

dos trabalhadores e verificação de peso. 

4. A etapa final do projeto será composta de avaliação antropométrica, e 

avaliação do nível de satisfação do trabalhador quanto á prática de 

atividade física e a busca de uma melhor qualidade de vida em 

comparação ao período anterior ao inicio do projeto, e ainda nessa 

ocasião os trabalhadores receberão um programa de manutenção das 

atividades. 

As camisetas e os materiais impressos do projeto serão custeados pela 

Cooperativa dos Servidores Municipais, os itens de papelaria e os 

demais itens necessários serão custeados pela Vigilância em Saúde 

através de recursos vinculados. 

 

 CRONOGRAMA 

início : 01/04/2013 

Ação  Abril  Maio  junho julho Ago Set  Out  nov dez 

 Reunião com 

Gestores para 

apresentação do 

projeto 

 Oficinas para 

divulgação do 

projeto aos 

Trabalhadores da 

Saúde 

 

 

 

X 

        

Análise Antropométrica  X         

Avaliação nutricional  X         



Inicio das atividades   X        

Avaliação    X X X     

Avaliação final       X    

Encerramento       X    

Programa de 

Manutenção  

     X    

 

5. INVESTIMENTO 

 Material de Consumo  Valor unitário  Valor total 

Confecção de 200 camisetas  R$ 16,00 R$ 3.200,00 

Confecção de 200 cadernetas 

de acompanhamento  

R$ 1,00 R$ 200,00 

Papel Sulfite A4 (500 folhas) R$ 18,00 R$ 18,00 

Cartucho para Impressora  R$ 75,00 R$ 75,00 

 

Material Permanente Valor Unitário Valor Total  

Balanças (02) R$ 150,00 R$ 300,00 

Trena Antropométrica  R$ 37,00 R$ 74,00 

Adipômetro  R$ 150,00 R$ 150,00 

Total Geral: R$ 4.017,00 

 



6. AVALIAÇÃO 

 

 

 O estímulo à prática dos hábitos saudáveis é uma ação de promoção da 

saúde dos Trabalhadores de saúde, espera-se que após a realização desse 

projeto os trabalhadores mantenham hábitos saudáveis para que possam ter 

uma melhor qualidade de vida, espera-se Também que os trabalhadores 

possam ter Aumento ou redução de peso de acordo com sua avaliação, 

redução do número de fumantes. 
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