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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 

Trata-se de uma tecnologia gerencial, estruturado em formato de programa de 

saúde relacionado à promoção do estilo e qualidade de vida, com a finalidade de 

orientar e incentivar os servidores a adotarem hábitos saudáveis, divulgar as 

ações do calendário do setor de saúde do servidor do instituto, difundir 

informações resultantes de levantamentos epidemiológicos realizados na 

instituição, de assuntos que emergirem de acontecimentos cotidianos e de temas 

relacionados com a agenda da saúde. 

O estudo foi realizado em três etapas:  

 

1) Pesquisa e avaliação diagnóstica 

O propósito da primeira etapa foi de descrever as características 

sociodemográficas do público alvo do programa, bem como sua qualidade e 

estilo de vida. Foram identificados os domínios relacionados a temática que 

estão mais afetados, e assim forneceram embasamento para desenvolvimento 

do programa de saúde. 

 

Os principais resultados obtidos nesta etapa estão mostrados a seguir: 
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- A maioria dos servidores encontram-se na faixa etária de 30 a 39 anos e a 

grande maioria é Casado / União Estável / Vive junto. 

- 87,7% dos servidores possuem nível de escolaridade de pós-graduação.  

- Em relação ao IMC observa-se que que 41,4% é classificado como eutrófico, 

seguido por 38,5% de sobrepeso e 15,1% obesidade grau I. 

- As ações/ atividades de promoção da saúde propostas pelo próprio servidor, 
estão descritos no quadro abaixo: 
 
 

Quadro 1 - Propostas de ações e atividades de promoção da saúde 
sugeridas pelos servidores. 

Categoria Propostas 

Alimentação Saudável “alimentação saudável”  
“orientação nutricional”  

“dicas nutricionais sobre alimentação” 
“educação alimentar” 

“comida mais saudável” 

Atividade física  “orientação sobre atividade fisica” 
“musculação” 

“pilates” 
“ginástica laboral” 

“caminhada” 

Atividade educativa em saúde e 
saúde do trabalhador 

“educação em saúde no trabalho” 
“ações específicas no âmbito da saúde do 

trabalhador” 
“informações sobre saúde no local de 

trabalho” 
“palestras de orientação à saúde” 

“palestras com diversos temas da área” 

Ergonomia “ergonomia” 
“informações ergonômicas no trabalho” 

“avaliação ergonômica” 
“equipamentos ergonômicos” 

“mobiliário adequado” 

Lazer e descanso “centro de vivência” 
“atividades culturais no trabalho” 

“local para descanso no horário de almoço” 
“atividades de lazer” 

“dança” 

Prevenção em Saúde Mental “atividade sobre saúde mental” 
“ações voltadas para saúde mental” 

“roda de conversa” 
“prevenção ao estresse” 

“orientações psicológicas” 
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Praticas integrativas e 
complementares (yoga, meditação, 
musicoterapia etc.) 

“yoga” 
“meditação“ 

“arte” 
“relaxamento” 
“quiropraxia” 

Em relação ao estilo de vida, o questionário utilizado, traz nove domínios, que 

contém os itens abordados para avaliação do estilo de vida, sendo eles: Família 

e amigos, Atividade física; Nutrição; Cigarro e drogas; Álcool; Sono, cinto de 

segurança, estresse e sexo seguro; Tipo de comportamento (Padrão de 

comportamento A ou B); Introspecção; Trabalho (Satisfação com a profissão). 

 

- Observou-se que a maioria dos servidores foi classificado com o estilo de vida 

muito bom e bom, com respectivamente 49,5% e 34,4%.  

 

- Os itens mais afetados relacionados ao estilo de vida foram: atividade física, 

com média apenas de 39,25% do maior valor a ser possível alcançar neste item 

e tipo de comportamento, com valor médio de 51,5% do item. 

 

Quanto à qualidade de vida, o instrumento utilizado (WHOQOL – Bref) contempla 

quatro domínios para avaliar quão satisfeitos os indivíduos estão com sua 

qualidade de vida, sendo eles: Domínio físico (dor, desconforto, energia, fadiga, 

sono, repouso, atividades da vida cotidiana, dependência de medicação ou de 

tratamentos, mobilidade, capacidade de trabalho); Domínio psicológico 

(sentimentos positivos, pensamento, aprendizagem, memória, concentração, 

autoestima, imagem corporal, aparência, sentimentos negativos, espiritualidade, 

religião, crenças pessoais; Domínio relações sociais (relações pessoais, 

suporte/apoio social, atividade sexual);  Domínio do ambiente (segurança física, 

proteção, ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados de saúde e 

sociais/disponibilidade e qualidade, oportunidades de adquirir novas 

informações e habilidades, participação em oportunidades de recreação e lazer, 

ambiente físico e transporte). 

 

- Neste estudo os níveis abaixo de 70 são considerados como insatisfação com 

a qualidade de vida e níveis acima como satisfação com a mesma, e observou-
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se, uma média de: domínio físico 67,18; domínio psicológico 67,07; domínio 

relações sociais 65,62 e domínio meio ambiente 64,55. Demonstrando que as 

médias em todos os domínios ficaram na região de insatisfação com a qualidade 

de vida. 

 

2) Estruturação do programa de promoção da saúde e bem-estar. 

 

Na segunda etapa consta a elaboração do programa, com os dados do mesmo, 

a identidade visual criada e a proposta inicial de conteúdos a serem abordados. 

Os itens do programa são baseados no módulo de promoção da saúde, contido 

no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Governo 

Federal. Os itens compreendem:  

 

• Objetivos  

 

Os objetivos do programa foram estabelecidos com a finalidade de orientar e 

incentivar os servidores a adotarem hábitos saudáveis de vida.  

 

• Público-alvo 

 

Todos os servidores ativos do Ifes. 

 

• As metas, missão e visão do programa de promoção da saúde foram pré-

estabelecidas em consonância com o mapa estratégico do Ifes para período 

de 2019 a 2023. 

 

• Métodos e técnicas empregadas 

 

As atividades do programa ocorrerão de forma presencial, sendo que a 

divulgação dessas atividades e dos conteúdos ocorrerão através de mídias 
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sociais do programa criada especificamente para este fim (Instagram®, 

facebook®).  

Propõe-se também enviar os conteúdos de saúde por e-mail institucional, além 

da criação de um espaço especifico do programa no site do instituto, ambos 

seguindo a mesma identidade visual. 

 

• Conteúdos e atividades 

 

A elaboração dos conteúdos a serem trabalhados com os servidores serão 

traçados de acordo com os temas abordados no questionário estilo de vida 

fantástico, do instrumento WHOQOL – Bref, de resultados de levantamentos 

epidemiológicos realizados na instituição, de assuntos que emergirem de 

acontecimentos cotidianos e de temas relacionados com a agenda da saúde. As 

informações de saúde a serem abordadas no programa serão extraídas de 

documentos oficiais do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, 

da Organização Pan-Americana de Saúde, dos conselhos Federais e estaduais 

de cada categoria da área de saúde, bem como das Sociedades específicas de 

cada área temática. 

Para elencar as temáticas das atividades e conteúdos também será seguido as 

orientações a portaria normativa nº 3 de 25 de março de 2013, que institui as 

diretrizes gerais de promoção da saúde do servidor público federal, a fim de 

orientar os órgãos da administração federal nas ações de promoção da saúde.  

 

• Identidade visual do programa 

 

A identidade visual do programa, que contempla a padronização de cores, fonte, 

layout, logotipo, símbolo. O logotipo será uma forma particular e diferenciada 

com a qual o nome do programa aparecerá em todas suas publicações. O 

símbolo é o sinal gráfico que pode vir a representar o programa sem a utilização 

do logotipo, após consolidação do logotipo.  
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O conceito visual do projeto gráfico explorou imagens que remetem a bem-estar 

no dia a dia; curvas suaves que reforçam o mesmo; tipografia que imita a forma 

manuscrita para os títulos; e tons suaves de verde, análogos ao verde 

institucional da identidade visual do Ifes. 

 

O formato horizontal (29,7cm de largura e 21 cm de altura) buscou 

compatibilidade entre o interesse de ler o documento na tela do computador e o 

de imprimir em tamanho A4, tornando possível as duas situações. 

 

A tipografia utilizada foi Raleway Regular e RalewayBold para os blocos de 

textos e Shink Regular para os títulos e subtítulos. 

As cores utilizadas nos textos foram: Cinza 85% e Verde Escuro (CMYK: 

85/0/51/34). 

 

O logotipo criado para o programa de promoção da saúde consta abaixo: 

 

 

 

3) Avaliação dos itens do programa de promoção da saúde 

 

Após estruturação dos itens do programa eles foram validados pela equipe de 

promoção da saúde do servidor do instituto federal, que participaram como juízes 

nesta etapa. Além da enfermeira responsável pela estruturação do programa de 

saúde, compõe esta equipe 2 técnicos de enfermagem, 1 assistente social, 1 

psicóloga, 1 nutricionista e 1 médico do trabalho.  
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As questões para validação foram pontuadas de acordo com a escala Likert, com 

pontuação de 1 a 4, considerando o grau de concordância dos juízes de cada 

item do programa abordado. Posteriormente, foram calculados o Índice de 

Validade de Conteúdo (IVC), que é um método utilizado para medir a proporção 

de concordância entre juízes sobre um determinado aspecto de um instrumento 

como um todo e também de seus itens individualmente (CARVALHO; CUBAS; 

NÓBREGA, 2017). 

Os resultados da validação foram analisados e o escore de concordância mínimo 

a ser aceito neste estudo é de 0,8 (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

A partir das respostas dos juízes foram mantidos os itens que apresentaram 0,80 

ou 80% de concordância e os todos os itens foram revisados de acordo com as 

sugestões recebidas.  

Futuramente, pretende-se desenvolver estudos de implementação para 

avaliação dos impactos do uso do produto. 
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Realização: 
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A marca do programa, será registrada no Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI) através do Instituto de Inovação Tecnológica (INIT), responsável 

pela gestão da propriedade intelectual gerada na UFES. Já aberto protocolo de 

registo. 

O programa estruturado foi protocolado na Diretoria de Gestão de Pessoas do 

Ifes, responsável pela gestão dos recursos humanos da instituição, incluindo a 

saúde do servidor.  

 

 

 

Registro:  


