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RESUMO 

 Com o aumento da expectativa de vida, as populações vem apresentando doenças 

associadas ao processo de envelhecimento, como as doenças crônicas não 

transmissíveis. Foi objetivo desse estudo analisar o perfil epidemiológico dos 

servidores avaliados em exame admissional pela Unidade de Perícia Médica do 

Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor da Universidade Federal de 

Goiás, no período de janeiro/2012 a janeiro/2013.  Também foi estabelecido um 

objetivo de intervenção visando a elaborar proposta de curso de educação 

permanente em saúde para os servidores do Subsistema Integrado de Atenção à 

Saúde do Servidor da Universidade Federal de Goiás, com vistas a propor ações de 

promoção da saúde aos servidores da UFG. Realizou-se um estudo descritivo 

retrospectivo das condições de saúde dos 358 servidores admitidos na UFG, por 

concurso público. A pesquisa ocorreu por meio de consulta aos prontuários médicos 

e a amostra foi de conveniência (censo). A prevalência de excesso de peso, 

hipertensão arterial, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, tabagismo e etilismo foi 

respectivamente de: 41,7%; 25,6%; 30,3%; 19,1%; 7,5% e 5,3%. Houve associação 

do índice de massa corporal (peso/altura²) com o sexo masculino (p≤0,001) e com 

os níveis de pressão arterial (p≤0,001). Observou-se Síndrome Metabólica em 19 

indivíduos na faixa etária de 25 a 34 anos (5,6%), entre 339 servidores que 

apresentavam, pelo menos, associação de três fatores de risco. Dos indivíduos com 

Síndrome Metabólica, a maioria apresenta algum grau de sobrepeso/obesidade com 

significância estatística entre indivíduos com excesso de peso corporal (p≤0,001) e 

no sexo masculino (p=0,002). Concluiu-se que entre os examinados para exame 

admissional na Universidade Federal de Goiás no período de janeiro de 2012 a 

janeiro de 2013 houve: alta prevalência de fatores de risco cardiovascular para o 

desenvolvimento de Doenças Crônicas não Transmissíveis, como Hipertensão 

Arterial Sistêmica, Hipercolesterolemia, Sobrepeso/Obesidade e Síndrome 

Metabólica numa população predominantemente composta por adultos jovens; 

associações entre Índice de Massa Corporal aumentado e sexo masculino, 

hipertensão arterial sistêmica e antecedentes pessoais de hipertensão arterial; 

associação entre Doenças Crônicas não Transmissíveis autorreferidas e hipertensão 

arterial; associação entre Síndrome Metabólica e sexo masculino e Índice de Massa 

Corporal aumentado; baixa prevalência no auto-relato de consumo de tabagismo e 



 

etilismo; aptidão no atestado de sanidade mental entre todos os servidores; alta 

prevalência de defeitos de refração no exame de acuidade visual e de alterações da 

campimetria; alta prevalência de citologia onco-parasitária inflamatória nas 

servidoras e baixa prevalência de mamografias alteradas; alta prevalência de 

eletrocardiogramas normais. Há necessidade de intervir com ações educativas de 

promoção de saúde para os servidores da UFG por meio de ações de educação em 

saúde. Assim, foi proposto inicialmente um curso de educação permanente para os 

servidores do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor da 

Universidade Federal de Goiás. 

 

Palavras-chave: Educação Permanente; Perfil epidemiológico; servidores públicos 

 



 

 
ABSTRACT 

Increased  life expectancy provides the emergence of diseases associated with 

aging, such as non-communicable chronic diseases, in the population. Due to the 

relevance of this topic, the aim of this study was to analyze the epidemiological 

profile of public servants assessed in admission exam for Forensic Medicine Unit of 

the Integrated Subsystem Attention to the Servant Health of the Federal University of 

Goiás, from January/2012 to January/2013. It was also established an intervention 

goal, aiming to develop a proposition of a course of continuing education in health to 

the public employees of  Integrated Subsystem Attention to the Servant Health of the 

Federal University of Goiás, in order to  propose actions for health promotion to those 

servants of the UFG. It was conducted a retrospective descriptive study of the health 

conditions of 358 servants hired at UFG, by public tender. The research was 

conducted through review of medical records and the sample was a convenience 

(census). The prevalence of overweight, hypertension, hypercholesterolemia, 

hypertriglyceridemia, smoking and alcohol consumption was respectively: 41.7%, 

25,6%, 30.3%, 19.1%, 7.5% and 5.3%. Association was found between body mass 

index (weight / height ²) with males (p ≤ 0.001) and the levels of blood pressure (p ≤ 

0.001). Metabolic syndrome was observed in 19 subjects aged 25-34 years (5,6%), 

from 339 servants that had at least three associated risk factors. Among the 

individuals with metabolic syndrome, most have some degree of overweight /obesity 

with statistical significance amongst individuals with excess of body weight (p ≤ 

0.001) and in males (p = 0.002). It was concluded that among examined for 

admission exam at the Federal University of Goiás, from January 2012 to January 

2013, there were: high prevalence of cardiovascular risk factors for the development 

of non-communicable chronic diseases such as systemic hypertension, 

hypercholesterolemia, overweight /obesity and metabolic syndrome in a population 

predominantly composed of young adults, associations between body mass index 

increased and male sex, systemic hypertension and personal history of hypertension; 

association between self-reported non-communicable chronic diseases and 

hypertension; association between metabolic syndrome and male sex and body 

mass index increased, the low prevalence of self-reported tobacco and alcohol 

consumption, aptitude in the mental sanity certificate among all the servants; high 

prevalence of refractive errors in the visual acuity examination and alterations in 

campimetry; high prevalence of inflammatory onco-parasitic cytology in female 



 

servants and low prevalence of altered mammograms; high prevalence of normal 

electrocardiograms. It’s necessary to intervene with promotional educational activities 

for UFG servants by actions on health education. Thus, initially it was proposed a 

course of continuing education to the servants of the Integrated Subsystem Attention 

to the Server Health of the Federal University of Goiás. 

Key words: Permanent Education; Epidemiological profile; public employees. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Minha história começou no Rio de Janeiro, onde nasci e recebi grande 

influência de meus pais, ambos educadores. Fui criada num ambiente que 

privilegiava o estudo. Graduada em Medicina em 1984 e concursada pela 

Universidade Federal Fluminense, atuei como clínica geral por cinco anos no serviço 

de emergência do Hospital Universitário Antônio Pedro, cenário principal da minha 

formação profissional. 

 Em 1985 surgiu a oportunidade de fazer o Curso de Especialização em 

Homeopatia pelo Instituto Hahnemanniano do Brasil, que me interessou pela 

perspectiva de uma abordagem holística da medicina. Porém, não havia a 

possibilidade de atuar no serviço público com a Homeopatia. 

Após este período, mudei-me para Goiânia e fui transferida para a 

Universidade Federal de Goiás (UFG) onde exerci a mesma função, também no 

serviço de emergência do Hospital das Clínicas, por mais cinco anos. Apesar de 

reconhecer a importância e os benefícios da especialização, nesta época já sentia 

que o modelo biomédico, reducionista, hospitalocêntrico, não conseguia responder 

às necessidades de integralidade da atenção à saúde da população. 

Resolvi, então, fazer um Curso de Especialização em Saúde Pública para 

compreender melhor a complexidade dos fatores que influenciam o processo saúde-

doença. 

 Posteriormente, concursada pela Secretaria Municipal de Goiânia trabalhei 

como clínica geral por 10 anos. Foi um período de experiência profissional muito 

gratificante pelo trabalho comunitário, porém de alta carga psíquica, pelas precárias 

condições de trabalho, sobrecarga de atendimentos e grande envolvimento com os 

problemas da comunidade.  

A partir de 1998 passei a compor a Junta Médica da UFG e por necessidade 

de criação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho na UFG iniciei o Curso de Especialização em Medicina do Trabalho.  

Desde 2007 estamos passando por uma reestruturação do serviço, que 

culminou com a criação do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor 
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(SIASS), com profundas mudanças organizacionais e interrelacionais. Com o 

atendimento pericial senti a necessidade de me qualificar, motivo pelo qual fiz o 

Curso de Especialização em Perícia Médica. Sempre gostei muito da Semiologia e 

na área de perícia pude aguçar a observação e desenvolver melhor a técnica do 

exame clínico, já que muitas vezes não podemos contar com a colaboração do 

periciado. Apesar da relação perito-periciado ser muitas vezes permeada por 

conflitos de interesse que geram grande estresse ocupacional, a proposta do SIASS 

é a de uma perícia humanizada, considerando o periciado no seu contexto bio-psico-

social.  

Com a possibilidade do Mestrado do Ensino na Saúde, realizo um grande 

sonho e me vejo num futuro próximo trabalhando como docente, tutora para 

treinamento em serviço de estudantes da graduação na área da medicina. 

 Penso que desenvolver a educação permanente em saúde a partir da 

aprendizagem significativa na Semiologia permitirá ao aprendiz o domínio da arte e 

da técnica do exame físico, resgatando o valor desta disciplina. Concorrer para o 

desenvolvimento de boas práticas de observação clínica, pelo refinar dos sentidos, 

da escuta atenta ao paciente, de uma postura ética e competência técnica 

condizente com o novo profissional que a sociedade precisa formar, com atuação 

crítica, reflexiva, propositiva, compromissada. E que não seja fascinado pela 

tecnologia a ponto de não olhar o paciente nos olhos!   

Agora, há 30 anos atuando no serviço público, venho observando que há uma 

necessidade de concretizar o paradigma da promoção da saúde. Como médica do 

trabalho, tenho observado em minhas funções, que as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) levam, muitas vezes, a uma piora da qualidade de vida e 

prejuízo na capacidade laborativa, com afastamento do trabalho e aposentadorias 

precoces. 

No período de outubro/2011 a outubro/2012 foram concedidas pela perícia em 

saúde na Unidade do SIASS/UFG, 570 licenças para tratamento de saúde a 345 

servidores numa população média anual de 4.401, que resultaram em 16.212 dias 

de afastamentos, excluindo-se as licenças de curta duração, que não foram 

certificadas por médico perito. Para mudar esta perspectiva da doença para a saúde, 
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um dos pontos de partida é proporcionar àqueles que atuam na área da saúde do 

trabalhador, conhecer a situação de saúde do servidor da instituição, já à admissão. 

Assim, é possível pensar coletivamente em ações promocionais de saúde. 

Para conhecer esta realidade foi realizado este estudo que tem por objetivos 

analisar o perfil epidemiológico dos servidores avaliados em exame admissional pela 

Unidade de Perícia Médica do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do 

Servidor da Universidade Federal de Goiás, no período de janeiro/2012 a 

janeiro/2013 e elaborar proposta de curso de educação permanente em saúde, para 

os servidores do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor da 

Universidade Federal de Goiás, com vistas a propor ações de promoção da saúde. 
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2. INTRODUÇÃO 

Com o aumento da expectativa de vida, as populações vem apresentando 

doenças muitas vezes associadas ao processo de envelhecimento, como doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), especialmente as cardiovasculares, que 

representam a primeira causa de morte no mundo (LESSA, 2006). Doenças como 

hipertensão, diabetes e obesidade implicam em custos crescentes e preocupantes 

com tratamento de saúde. Observa-se que esta expansão acelerada das doenças 

crônicas, fato incontestável no mundo globalizado (WHO, 2002), constitui-se num 

desafio também para o Brasil, onde, nos últimos anos as doenças crônicas não 

transmissíveis têm respondido por 69% dos gastos com assistência no Sistema 

Único de Saúde (BRASIL, 2006).  

Além disto, as mudanças que se processam no mundo do trabalho, por 

incorporação de novas tecnologias e estratégias gerenciais, geram adoecimento dos 

trabalhadores e exigem dos serviços de saúde ações mais eficazes das políticas de 

saúde e segurança do trabalho (BRASIL, 2001). 

Neste contexto, então, as instituições de ensino superior, incluindo a 

Universidade Federal de Goiás (UFG), enfrentam o desafio de desenvolver políticas 

públicas não apenas para a prevenção das DCNT, mas para a promoção da saúde 

do trabalhador. 

A Universidade Federal de Goiás é uma instituição de ensino superior situada 

no estado de Goiás e fundada em 14 de dezembro de 1960. O seu principal campus 

está localizado em Goiânia, a capital do estado. Em 2014, a universidade conta 

ainda com outros três campi nas cidades de Catalão, Goiás e Jataí e estão em 

construção mais dois campi, um em Aparecida de Goiânia e outro na Cidade 

Ocidental. A instituição possui, atualmente, em seu quadro de servidores 3.800 

docentes (contratação efetiva ou temporária) e 2.395 técnico-administrativos. Com a 

assinatura do termo de cooperação técnica entre a UFG, o Instituto Federal de 

Goiás e o Instituto Federal Goiano em 19/07/2011, a instituição totaliza, atualmente, 

7.903 servidores (BRASIL, 2013). 

A complexidade e a diversidade dos riscos e processos de trabalho na UFG 

requerem uma sensibilização dos servidores e dos gestores, em todos os níveis 
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hierárquicos, para construir e consolidar espaços cotidianos de diálogos e troca de 

informações, identificação dos riscos e fatores favoráveis nos ambientes e 

processos de trabalho, com reflexão crítica sobre seus determinantes de saúde. 

Torna-se primordial uma pactuação interna sobre as formas de intervenção e efetiva 

redução e/ou eliminação dos riscos, para uma melhor qualidade de vida no trabalho 

e, consequentemente, para a obtenção de uma universidade saudável. 

A saúde do trabalhador é um campo da saúde pública ainda em construção, 

que tem como objeto de estudo e intervenção as relações entre o trabalho e a 

saúde. Tem como objetivos a promoção e a proteção da saúde do trabalhador, 

inclusive por meio de ações de vigilância nos ambientes e condições de trabalho. 

Observa-se que vários aspectos interferem na saúde do trabalhador, como os 

determinantes econômicos, tecnológicos, organizacionais e sociais (BRASIL, 2001).  

Referente à saúde do trabalhador, a UFG possui a Unidade do Subsistema 

Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS/UFG), cuja Perícia Médica realiza 

avaliação pericial dos servidores e seus dependentes legais para fins de licenças, 

remoções, aposentadorias, readaptações, nexos de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho, bem como exame admissional para investidura em cargo 

público, de acordo com o artigo 14 da Lei 8.112/1990 (BRASIL, 2013). Portanto, 

excluindo-se o exame admissional, as ações são muito centradas no adoecimento, 

já que ainda estão sendo implantados os módulos de exames periódicos e de 

promoção da saúde e vigilância. 

O exame admissional é uma importante ferramenta para o rastreamento e o 

diagnóstico precoce de doenças, agravos à saúde relacionados ao trabalho e fatores 

de risco à saúde do trabalhador (BRASIL, 1996). As Diretrizes da Norma 

Regulamentadora 7 (NR-7)  preconizam o Programa de Controle Médico 

Ocupacional como parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas das 

empresas no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com o 

disposto nas demais normas regulamentadoras (NR). Esta norma propõe que se 

deve privilegiar o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre 

a saúde e o trabalho, individual e coletivamente (BRASIL, 2013).  
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Para melhor adequação de uma proposta paradigmática mais atualizada e 

identificada com o campo da Saúde do Trabalhador, enquanto Saúde Coletiva 

alinhada às especificidades da Lei 8.112/90 - Regime Jurídico Único – teve início, 

em 2007, um processo de construção coletiva da Política de Atenção à Saúde e 

Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal (PASS). A PASS objetiva 

estabelecer um conjunto de diretrizes para nortear a elaboração de projetos e 

consecução de ações de atenção à saúde do servidor. A PASS sustenta-se por um 

sistema de informação em saúde do servidor, uma sólida base legal, uma rede de 

unidades e serviços e recursos financeiros específicos para a implementação de 

ações e projetos (BRASIL, 2013). 

As ações de vigilância e de promoção à saúde propostas na PASS 

fundamentam-se no conhecimento multidisciplinar e na participação dos servidores 

em todas as fases do processo de intervenção nos ambientes, para melhor entender 

a relação saúde-trabalho. E uma das iniciativas da PASS é a Norma Operacional de 

Saúde do Servidor – NOSS (SIASS, 2013). 

A Norma Operacional da Saúde do Servidor (NOSS) - instituída pela Portaria 

Normativa nº 3 de 07 de maio de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão - objetiva definir diretrizes gerais para a implementação das ações de 

vigilância aos ambientes e processos de trabalho e promoção à saúde do servidor 

público federal (BRASIL, 2012). 

Mesmo tendo sido citada pela NOSS, a Comissão de Saúde do Servidor 

Público ainda não foi regulamentada pelas instâncias centrais nem pelo poder 

legislativo brasileiro. Porém, esta situação desafiadora não invalida a apresentação 

de proposta/projetos pilotos pontuais em unidades específicas, que poderão 

contribuir como experiência ou estudo de caso, para adequações e possível 

ampliação das ações. 

Assim sendo, o presente trabalho teve por objetivo conhecer o perfil 

epidemiológico dos servidores avaliados em exame admissional pela Unidade de 

Perícia Médica do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor/UFG, 

visando a dar subsídios para um curso de educação permanente em saúde, na 
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perspectiva da promoção da saúde para os servidores do Subsistema Integrado de 

Atenção à Saúde do Servidor/Universidade Federal de Goiás (SIASS/UFG). 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO DE PESQUISA 

Analisar o perfil epidemiológico dos servidores avaliados em exame 

admissional pela Unidade de Perícia Médica do Subsistema Integrado de Atenção à 

Saúde do Servidor da Universidade Federal de Goiás, no período de janeiro/2012 a 

janeiro/2013. 

3.2 OBJETIVO DE INTERVENÇÃO 

Elaborar proposta de curso de educação permanente em saúde, para os 

servidores da Universidade Federal de Goiás, com base nos dados coletados pelo 

levantamento epidemiológico. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

Inicialmente traçou-se um cenário da prevalência e do impacto das DCNT no 

Brasil e no mundo, os fatores de risco associados, as estratégias de intervenção de 

base comunitária  e o enfoque atual da promoção da saúde sobre os determinantes 

sociais da saúde. Em seguida abordaram-se as relações entre a promoção da 

saúde, a universidade saudável, a saúde do trabalhador, o SIASS/UFG e a proposta 

de educação permanente em saúde. 

4.1 DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

Atualmente as doenças cardiovasculares (DCV) são as causas mais comuns 

de mortalidade em todo o mundo. A cardiopatia isquêmica, acidentes vasculares 

encefálicos (AVE), hipertensão arterial sistêmica (HAS) e outras doenças cardíacas 

respondem por 15,9 milhões de óbitos/ano (OPAS, 2003).  

No Brasil, como em outros países da América Latina observou-se nas últimas 

décadas uma grande mudança no perfil da mortalidade da população, caracterizado 

pelo aumento dos óbitos causados por doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT). Dentre as DCNT, destacam-se as DCV e a HAS com prevalência estimada 

de 35% na população acima de 40 anos. A HAS se instala cada vez mais cedo e 

estima-se que cerca de 4% das crianças e adolescentes também apresentem a 

doença, o que significa um total de 17 milhões de hipertensos no país. No Brasil, nos 

últimos anos as DCNT vêm representando 69% dos gastos hospitalares no Sistema 

Único de Saúde (SUS), com alta frequência de internações por DCV. Em 2007, 

houve 1.155.489 internações por DCV, com custo global de R$ 1.466.421.385,12 e 

um total de 91.182 óbitos (DATASUS, 2007). 

Como estratégia para defrontar este problema, foi elaborado o ―Plano de 

Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022, com a participação de diferentes 

instituições, Secretarias e áreas técnicas do Ministério da Saúde e de outros órgãos 

governamentais. Divulgado na Reunião de Alto Nível da Organização das Nações 

Unidas, em setembro de 2011, o plano define e prioriza as ações e os investimentos 

necessários ao país para enfrentar e deter as DCNT nos próximos dez anos e 

fundamenta-se em três diretrizes principais: a) vigilância, informação, avaliação e 
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monitoramento; b) promoção da saúde; e c) cuidado integral. Concluiu que a 

consolidação do plano depende da mobilização de toda a sociedade civil, para a 

priorização das DCNT nas políticas e nos investimentos nacionais (BRASIL, 2011). 

Quanto à vigilância, os principais fatores que podem ser modificados nas DCV 

são os hábitos alimentares inadequados, o sedentarismo e a obesidade, associados 

às mudanças no estilo de vida como abstenção do fumo e controle do estresse 

mental. (BRASIL, 2006). Porém, o comportamento e os hábitos de vida sofrem 

influências das condições de oferta, demanda, consumo, cultura e relações sociais. 

Neste contexto é, que, além da prevenção, a promoção da saúde tem se mostrado 

como uma alternativa para o enfrentamento dos diversos fatores epidemiológicos 

das DCV. Para a promoção da saúde, as condutas de risco podem ser respostas às 

condições de vida adversas e as ações devem incluir a criação de ambientes 

favoráveis à saúde. 

As estratégias comunitárias partem da premissa de que ações de saúde 

pública têm um impacto potencial maior do que propostas em nível individual. As 

estratégias visam à mudança de comportamentos de risco e sua sustentabilidade é 

dada por meio do envolvimento de organizações comunitárias. São baseadas na 

prevenção dos fatores de risco e na promoção da saúde através da mobilização 

comunitária, estratégias de comunicação de massa e atividades interativas, 

screenings populacionais e intervenções que visam às mudanças ambientais 

(RIBEIRO et al, 2012). 

 Neste contexto, programas de intervenção de base comunitária têm sido 

introduzidos em diferentes países, desde o início da década de 1970, com o objetivo 

de modificar fatores de risco cardiovascular e diminuir a morbidade e a mortalidade 

por DCV. Os resultados foram bastante distintos nos países desenvolvidos, muitos 

programas tiveram baixo impacto nas mudanças de comportamento de risco para 

DCV. 

O Projeto Karéia do Norte (Projeto PKN - 1972) desenvolvido na província 

finlandesa da Karéia do Norte, em parceria com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), foi o que teve maior sucesso e que contou com a participação ativa de vários 
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setores da comunidade, como organizações não-governamentais, serviços de saúde 

e escolas.  

Esta província tinha as maiores taxas de mortalidade por doenças isquêmicas 

do coração no mundo e uma população predominantemente rural e de baixa renda. 

O objetivo principal deste projeto foi testar a viabilidade e os efeitos de um programa 

comunitário para a prevenção das DCV por meio de mudanças no estilo de vida e 

nos fatores de risco, além de reduzir a alta mortalidade por DCV no local.  

O projeto Karéia do Norte incluiu programas de comunicação de massa e 

promoção da integração das intervenções com a atenção primária à saúde. Depois 

do êxito inicial foi incluída a meta nacional de reduzir a mortalidade causada pelas 

principais DCNT. Após os primeiros 25 anos da sua implantação, a mortalidade por 

DCV diminuiu significativamente, em grande parte por mudanças da população em 

relação aos principais fatores de risco, principalmente por mudanças dos hábitos 

alimentares (PUSKA, 2002). 

Este enfoque tem se ampliado com a evolução conceitual e prática do 

movimento de promoção da saúde, que em nível mundial indica uma ênfase cada 

vez maior na atuação sobre os determinantes sociais da saúde (DSS), constituindo 

importante apoio para a implantação das políticas e intervenções sobre estes 

determinantes (BUSS; FILHO, 2007). 

Enquanto os fatores individuais são importantes para identificar que 

indivíduos no interior de um grupo estão submetidos a maior risco, as diferenças nos 

níveis de saúde entre grupos e países estão mais relacionadas com outros fatores, 

principalmente ao grau de equidade na distribuição de renda. Por exemplo, o Japão 

é o país com a maior expectativa de vida ao nascer, não porque os japoneses 

fumam menos ou fazem mais exercícios, mas porque o Japão é um dos países mais 

igualitários do mundo (BUSS; FILHO, 2007). 

O Brasil, por meio de diferentes inquéritos de saúde, vem construindo bases 

de dados para o monitoramento contínuo dos fatores de risco e de proteção das 

DCNT integrados à Estratégia de Saúde da Família (MALTA; CEZARIO; MOURA, 

2006). O Ministério da Saúde implantou, em 2006, a pesquisa VIGITEL - Vigilância 

de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 



 Referencial teórico  27 
 

(BRASIL, 2007).  Este sistema permite o monitoramento contínuo e rápido dos 

fatores de risco para DCNT em todas as capitais brasileiras.  

Há também o projeto CARMENT (Conjunto de Ações Integradas para 

Redução Multifatorial de Enfermidades Não Transmissíveis), uma iniciativa da 

Organização Pan-Americana de Saúde conduzida em municípios brasileiros desde 

1998, com destaque para Goiânia – GO e Marília -SP (MALTA, 2006). Em 1999, foi 

realizado o diagnóstico sobre a prevalência de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares, utilizando instrumentos recomendados em nível internacional pela 

Rede CARMEN das Américas (CARNELOSSO et al, 2007). 

Importante mencionar o Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto (ELSA-

Brasil), de coorte multicêntrico, realizado com adultos de 35 a 74 anos, em seis 

instituições de ensino e pesquisa nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Este estudo 

vem acompanhando 15.105 servidores públicos do país e identificou, no período de 

2008 a 2010 as seguintes prevalências: sobrepeso em 40,2% dos indivíduos 

(n=6.075), obesidade em 22,9% dos servidores (n=3.460), hipertensão arterial  

(PA≥140 mmHg e/ou ≥ 90 mmHg) em 36,1% dos servidores (n=5.447) e diabetes 

relatado em 8,8% (n=1322). Isto é, altas prevalências de diabetes, hipertensão 

arterial e fatores de risco para DCNT. O ELSA-Brasil enfatiza a proposta de ações 

populacionais para controlar as doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e 

doença respiratória crônica, predominantemente pelo controle do fumo, da 

inatividade física, da alimentação inadequada e do uso prejudicial de álcool 

(DUNCAN  et al, 2012). 

De acordo com a OMS, os fatores de risco mais importantes para a morbi-

mortalidade relacionada às DCNT são: hipertensão arterial sistêmica, 

hipercolesterolemia, sobrepeso ou obesidade, inatividade física, tabagismo e 

ingestão insuficiente de frutas, hortaliças e legumes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO, 2005).   

Cinco destes fatores de risco - hipertensão arterial sistêmica, 

hipercolesterolemia, sobrepeso ou obesidade, inatividade física e ingestão 

insuficiente de frutas, hortaliças e legumes estão relacionados à alimentação e à 

atividade física (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2005). 
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Desta forma, os hábitos alimentares representam um importante fator de risco 

para DCV, no Brasil. Dados das Pesquisas de Orçamento Familiar (POF) realizadas 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2004), nos anos de 

1974/75, 1987/88, 1995/1996 e 2002/2003 (Estudo Nacional de Despesa Familiar - 

ENDEF), indicavam incremento na aquisição de produtos industrializados e redução 

de alimentos in natura por parte das famílias brasileiras. Estas apresentavam alto 

consumo de alimentos ricos em açúcar, principalmente refrigerantes, pouca ingestão 

de frutas e hortaliças e aumento do número de refeições feitas fora do domicílio, 

especialmente na região Sudeste (IBGE, 2004; MENDONÇA; ANJOS, 2004).  

Dados mais recentes (POF 2008/2009) sobre a evolução do consumo domiciliar 

de alimentos desde 2002/2003 indicaram  a persistência de um teor excessivo de 

açúcar (com redução na participação do açúcar de mesa e incremento na fração 

oriunda de alimentos processados) e aumento no aporte relativo de gorduras em 

geral e de gorduras saturadas (IBGE, 2010). 

O ligeiro aumento no consumo de frutas e a estagnação observada quanto a 

verduras e legumes manteve o consumo conjunto de frutas e hortaliças muito abaixo 

das recomendações nutricionais para a ingestão desses alimentos. Notou-se, ainda, 

que alimentos básicos e tradicionais na dieta do brasileiro, como arroz, feijão e 

farinha de mandioca, perderam importância no período enquanto cresceu a 

participação relativa de alimentos processados prontos para consumo, como pães, 

embutidos, biscoitos, refrigerantes e refeições prontas (IBGE, 2010). 

Ainda em relação ao padrão de consumo alimentar, o Ministério da Saúde, 

através do seu Portal da Saúde afirmou que apenas 18,2% da população brasileira 

consumia cinco porções de frutas e hortaliças em cinco ou mais dias por semana, 

34% consumia alimentos com elevado teor de gordura e 28% consumia refrigerantes 

cinco ou mais dias por semana, o que contribuiu para o aumento da prevalência de 

excesso de peso e obesidade, que atingiu 48% e 14% dos adultos, respectivamente, 

e ainda, que os níveis de atividade física no lazer da população adulta eram baixos 

(15%) (BRASIL, 2013). 

Com relação ao peso corporal, a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF 

2008/2009), realizada pelo IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, constatou 
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também que 40% da população brasileira apresentava excesso de peso, com 

crescimento em todas as idades, classes de rendimentos e regiões e mesmo 

quando a situação era urbana ou rural. O excesso de peso em homens adultos 

saltou de 18,5% para 50,1% — ou seja, metade dos homens adultos já estava acima 

do peso — e ultrapassou o excesso de peso em mulheres, que aumentou de 28,7% 

para 48%(IBGE, 2010).  

Ainda em relação ao excesso de peso, a Sociedade Brasileira de Hipertensão 

(2005) destacou o aumento da prevalência da obesidade em todo o Brasil e uma 

tendência preocupante do problema em crianças em idade escolar, em adolescentes 

e nas camadas de baixa renda (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO et 

al, 2005). 

Três fatores de risco - hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia, 

sobrepeso ou obesidade associados à predisposição genética, à alimentação 

inadequada e à inatividade física tem grande impacto no aparecimento da Síndrome 

Metabólica - SM - (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO et al, 2005). 

A Síndrome Metabólica é definida como um transtorno complexo 

representado por um conjunto de fatores de risco cardiovasculares, geralmente 

relacionados à deposição central de gordura e resistência à insulina. A prevenção 

primária da SM é um desafio mundial contemporâneo, com importantes reflexos 

sobre a saúde. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2005). 

Além dos principais fatores de risco, a OMS elegeu o papel dos determinantes 

sociais na causalidade das DCNT. Sua Comissão de Determinantes Sociais debateu 

estratégias preventivas que visavam reduzir essas iniquidades sociais. No Brasil, 

dados sobre trabalhadores de 15 a 64 anos de São Paulo já mostravam, na década 

de 1980, que os menos qualificados tinham uma taxa de mortalidade 3,7 vezes 

maior que a dos intelectuais, um gradiente social 48% maior do que aquele 

observado na Inglaterra em momento semelhante (DUNCAN et al, 2014). 

Estudo recente mostrou que a mortalidade atribuível às doenças 

cardiovasculares em indivíduos entre 45 e 64 anos em Porto Alegre era 163% mais 

alta nos moradores de bairros classificados no pior quartil socioeconômico do que a 

daqueles situados no melhor quartil. (DUNCAN et al, 2014). 
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Maiores taxas de mortalidade por doenças cerebrovasculares entre indivíduos 

que se autoclassificaram como ―pretos‖ também foram descritas no País. A 

distribuição dos fatores de risco é socialmente determinada, como pode ser 

exemplificado pela distribuição do fumo passivo em amostra representativa da 

população brasileira (DUNCAN et al, 2014). 

Devido aos dados apresentados acima, é preciso dar ênfase à promoção da 

saúde, que propõe uma abordagem mais ampla pela intervenção nos determinantes 

sociais e ambientais do processo saúde-doença.  

4.2 PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Na década de 1960 um amplo debate mundial passou a valorizar aspectos 

econômicos e sociais da saúde, ao invés de focar predominantemente no controle 

da enfermidade. Dois movimentos significativos neste sentido foram a abertura da 

China Nacionalista ao mundo com as duas primeiras missões de observadores 

promovidas pela OMS, lideradas por Halfdan Mahler (1973-1974), e o movimento 

canadense desenvolvido a partir do Relatório Lalonde - Uma Nova perspectiva na 

Saúde dos Canadenses publicada em 1974 (BRASIL, 2002).  

 Tais iniciativas fundamentaram um novo paradigma oficializado na 

Conferência de Alma-Ata (1978) com a proposta de Saúde Para Todos no Ano 

2000 e a estratégia de Atenção Primária à Saúde, que alcançou destaque na 

Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde (1986), com a 

promulgação da Carta de Ottawa e com as subsequentes declarações 

internacionais sobre o tema (BRASIL, 2002). 

 De fato, a partir das missões à China (1973 e 1974) pode-se observar que o 

cuidado da saúde naquele país extrapolava a tradicional abordagem da atenção. 

Incluía várias atividades para a melhora da saúde, como a organização da 

comunidade local, a construção de unidades rurais de saúde, auxílio às escolas, 

criação de indústrias caseiras, cuidados com a saúde ambiental, apoio à ordem 

social no tráfego, policiamento e prevenção de incêndios, atenção aos idosos, 

cuidados preventivos e tratamentos, inclusive com plantas medicinais, promoção de 

campanhas de saúde para mudanças nos hábitos, o preparo de utensílios, o 

controle da limpeza de locais públicos (BRASIL, 2002). 
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 Esta proposta de atenção primária à saúde foi adotada em 1978, com a 

Declaração de Alma-Ata, por todos os países do mundo, mesmo que não seja, até 

hoje aplicada totalmente na prática. Reconhece que a conquista do mais alto grau 

de saúde exige a intervenção de muitos outros setores sociais e econômicos, além 

do setor saúde. A promoção e a proteção da saúde são indispensáveis para o 

desenvolvimento econômico e social sustentáveis e contribui para melhorar a 

qualidade de vida e alcançar a paz mundial.  Declara, ainda, que a população 

tem o direito e o dever de participar individual e coletivamente no planejamento e 

na aplicação das ações de saúde. Enfim, considera que a atenção primária à 

saúde é, ao mesmo tempo, um reflexo e uma consequência das condições 

econômicas e das características socioculturais e políticas do país e de suas 

comunidades. 

 A atenção primária compreende, pelo menos, as seguintes áreas: educação 

sobre os principais problemas de saúde e sobre os métodos de prevenção e de 

t r a t a m e n t o  correspondentes;  promoção do fornecimento de alimentos, 

nutrição adequada, á gua  po tá ve l ,  saneamento básico; assistência materno-

infantil e o planejamento familiar;  imunização contra as principais doenças  

infecciosas;  prevenção e t ra tamento das endemias e disponibilidade de 

medicamentos essenciais. Ext rapola  o  setor saúde e  inc lu i  a  par t ic ipação 

de todos os setores e campos de atividade re lac ionados ao  desenvolvimento 

nacional e comunitário, p r i n c i p a l m e n t e  o agropecuário, a alimentação, a 

indústria, a educação, a habitação, as obras públicas, as comunicações e outros, 

exigindo os esforços coordenados de todos estes setores (BRASIL, 2002). 

 Exige e estimula, em grau máximo, a auto-responsabilidade e a 

participação da comunidade na  atenção primária à saúde. Nesta proposta 

observa-se que a saúde é componente central do desenvolvimento humano e 

enfatiza os fatores necessários para a qualidade de vida e bem-estar social. 

Enquanto no Canadá, o enfoque dado à saúde gerava críticas por 

culpabilizar o próprio doente por sua enfermidade, foi no Relatório Lalonde que se 

introduziu o conceito de determinantes da saúde ao evidenciar que a assistência 

convencional era o componente de menor impacto na promoção da saúde, 

valorizando mais o ambiente e os hábitos de vida. Surgiu também o Relatório de 
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Douglas Black, na Inglaterra (1980), que estabeleceu a relação entre 

desigualdade social e indicadores de morbi-mortalidade. Em 1981, a Primeira 

Conferência Nacional de Saúde, no Canadá, propôs a idéia de que o contexto 

social é determinante da saúde, já que o estilo de vida depende da classe social 

(BRASIL, 2002). Assim, uma visão ampliada de promoção de saúde deixa de 

focar no estilo de vida e passa a se orientar pelos fatores sociais e ambientais.  

 Em outra Conferência canadense ―Além do Cuidado da Saúde‖ (1984) 

introduziram-se dois novos conceitos: o de política pública saudável e o de cidade 

ou comunidade saudável, admitindo-se, assim, o impacto das políticas externas 

no setor saúde. A partir da ideia de ―cidade saudável‖ consolidou-se o conceito de 

―empoderamento‖ e participação social, com a descentralização do poder às 

comunidades e com foco na saúde ambiental (BRASIL, 2002).  

 Em 1986, A Carta de Ottawa, estabelecida na Primeira Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde, definiu promoção da saúde como ―o 

processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade 

de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo‖. 

Expôs cinco ações estratégicas em promoção da saúde: o estabelecimento de 

políticas públicas saudáveis; a criação de ambientes saudáveis; o empoderamento e 

a ação comunitária; o desenvolvimento de habilidades pessoais; a reorientação dos 

serviços de saúde.  

 Ainda de acordo com a Carta de Ottawa,  

―para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social os 
indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer 
necessidades e modificar favoravelmente o ambiente. A saúde deve ser 
vista como um recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse 
sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e 
pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde 
não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um 
estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global‖ (Carta de 
Ottawa, 1986). 
 

 Este documento evidenciou a inter-relação entre os conceitos de atenção 

primária à saúde, promoção da saúde e cidades saudáveis. Estas expressões têm 

em comum a proposta de abordagem intersetorial, a participação e a 

responsabilidade da sociedade na criação de políticas de saúde. Visam à melhora 

da qualidade de vida, ambientes saudáveis, equidade e posteriormente na 



 Referencial teórico  33 
 

reorientação do sistema de serviços de saúde. Porém observou-se ainda ênfase à 

atenção terciária, com pouca integração entre a promoção, a prevenção e 

tratamento na atenção primária (BRASIL, 2002). 

 Desde a Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, já 

foram realizadas outras iniciativas multinacionais, para motivação e contínuo 

avanço da promoção da saúde. No aspecto internacional, em Ottawa (1986), 

Adelaide (1988), Sundsvall (1991), Jakarta (1997), México (1999) e Bangkok 

(2005); e no aspecto sub-regional em Bogotá (1992), Caribe (1993), Canadá 

(1996) e Rede Mega Países (1998) (BRASIL, 2002; HEIDMANN et al, 2006). No 

Brasil, atualmente a política nacional de promoção da saúde passa por revisão.  

 Neste aspecto, Alberto Pellegrini (2013) considera que o atual enfoque da 

Promoção da Saúde, baseado em ações sobre os determinantes sociais da saúde 

não é uma utopia e pode ser perfeitamente posto em prática. Para a Comissão 

Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), os determinantes 

sociais da saúde (DSS) são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, 

psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de 

saúde e seus fatores de risco na população.  

 Pellegrini (2013) refere, ainda, que documentos técnicos e reuniões 

internacionais, como a Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais da Saúde 

(CMDSS) de outubro de 2012, no Rio de Janeiro buscam justamente experiências, 

estratégias e metodologias que permitam a implantação de políticas e programas de 

promoção da saúde baseadas na melhoria das condições de vida e de trabalho de 

indivíduos e de grupos.  

 Ainda de acordo com Pellegrini (2013), a saúde e a equidade são pilares 

essenciais para o desenvolvimento sustentável. O enfoque da Promoção da Saúde 

baseado nos determinantes sociais da saúde é que permite enfrentar as grandes 

desigualdades de saúde que impedem o desenvolvimento e o bem-estar das 

populações.  

 Neste sentido, a Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais da Saúde 

identificou cinco dimensões que devem orientar estas políticas: a clara definição de 

responsabilidades de atores e setores envolvidos; o estímulo a processos 
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participativos; o fortalecimento do papel do setor saúde; o monitoramento e a análise 

da situação de saúde e do impacto de ações sobre ela; e o esforço global 

coordenado entre os organismos internacionais para o apoio aos governos 

nacionais. 

 Desde a Carta de Ottawa, observa-se, então, que vem se acrescentando 

novos aspectos, como a responsabilidade internacional sobre a saúde das nações 

em desenvolvimento; a ênfase em políticas de saúde da mulher, nutrição, controle 

do tabaco e álcool e a criação de ambientes saudáveis. Reitera a busca de 

equidade e desenvolvimento sustentável, com respeito à biodiversidade, inclusive 

aos povos indígenas. Acrescenta outros determinantes da saúde, como os fatores 

transnacionais e o acesso aos meios de comunicação; a promoção da 

responsabilidade social; o ―empoderamento‖ das comunidades. Dá ênfase à 

definição de espaços/ambientes para promoção da saúde e a troca de 

informações sobre as estratégias efetivas. Estimula a cultura da saúde; a 

mobilização para um pacto social e vontade política de priorizar a saúde. Orienta 

quanto à construção de redes de apoio, principalmente com os meios de 

comunicação (BRASIL, 2002).  

 Recentemente, em junho/2013 aconteceu a 8 ª Conferência Mundial sobre 

Promoção da Saúde em Helsinque, Finlândia. Saúde em Todas as 

Políticas (UIPES/ORLA – Brasil, 2013), afirma o mais alto padrão de saúde para 

todos e reconhece que os governos têm responsabilidade pela saúde de seus 

povos. 

  É uma abordagem para as políticas públicas em todos os setores, levando 

em conta as implicações das decisões para a saúde. Busca sinergias e evita 

impactos prejudiciais à saúde.  

 Além disso, a 8ª Conferência Mundial sobre Promoção da Saúde propõe 

maior responsabilização dos gestores políticos quanto aos impactos na saúde em 

todos os níveis de decisão política. Afirma o compromisso com a equidade na saúde 

e reconhece que o gozo do mais alto nível possível de saúde é um dos direitos 

fundamentais de todos os seres, sem distinção de raça, religião, convicção política, 

condição econômica ou social humana (UIPES/ORLA – Brasil, 2013). 
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  Reconhece, ainda, que a equidade em saúde é uma expressão de justiça 

social. A saúde melhora a qualidade de vida, aumenta a capacidade de 

aprendizagem, fortalece as famílias e comunidades e melhora a produtividade da 

força de trabalho. Promover equidade significa redução da pobreza, inclusão social e 

segurança. Iniquidades em saúde entre os países e dentro deles são politica, social 

e economicamente inaceitáveis, injustas e evitáveis. Políticas intersetoriais podem 

ter um efeito profundo sobre a saúde da população e a equidade na 

saúde (UIPES/ORLA – Brasil, 2013). 

 No mundo interconectado, a saúde sofre influências de muitas forças 

poderosas como a mudança demográfica, a rápida urbanização, a mudança 

climática e a globalização. Enquanto algumas doenças estão desaparecendo com a 

melhora das condições de vida, muitas doenças da pobreza ainda persistem nos 

países em desenvolvimento (UIPES/ORLA – Brasil, 2013). 

 Afirma, também que, em muitos países, estilos de vida e ambientes de vida e 

de trabalho são influenciados pelo marketing desenfreado e sujeito a padrões de 

produção e consumo insustentáveis. A saúde das pessoas não é apenas uma 

responsabilidade do setor de saúde, também abrange questões políticas mais 

amplas, como comércio e política externa. Combater iniquidades requer vontade 

política para envolver todo o governo em saúde (UIPES/ORLA – Brasil, 2013). 

 Dentro desta perspectiva, a OMS tem incentivado a criação de Ambientes 

Saudáveis para a promoção da saúde, como por exemplo, as universidades, 

estimulando organizações a investirem nesta estratégia pelo seu potencial em 

promover a saúde de grupos populacionais específicos a elas relacionados, com 

consequente impacto sobre a população em geral. 

4.3 PROMOÇÃO DA SAÚDE E UNIVERSIDADE SAUDÁVEL 

O desenvolvimento de programas de promoção de saúde dentro do espaço 

das universidades tem sido reconhecido como uma alternativa intersetorial viável 

com melhoria da qualidade de vida de uma grande parte da população das cidades. 

(WHO, 1998). 
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Na UFG, a proposta de implantação da Universidade Saudável surgiu em 

2006, no I Encontro Universidade Saudável na UFG, com o propósito de ser um 

espaço para um ambiente saudável. Na ocasião, foi elaborado o termo de referência 

e delineamento do projeto Universidade Saudável na UFG, mas com a mudança de 

gestão não houve continuidade ao processo. 

 A Fundação Osvaldo Cruz propôs o projeto ―Fiocruz saudável‖ (MINAYO  et 

al,1998), que tem como pressuposto a interdisciplinaridade como forma de 

intervenção. Esta instituição propôs promover a integração entre saúde e ambiente 

nas várias unidades que a compõem, tornando-as um laboratório de práticas que 

venham a se desenvolver de modo a conjugar interdisciplinarmente as áreas de 

Saúde do Trabalhador, Biossegurança, Saneamento e Ecologia. 

O projeto ―Fiocruz saudável‖ fundamenta-se em reflexões acerca dos 

pressupostos de qualidade de vida e conforto ambiental que integram hoje o 

conceito de saúde. Esse projeto da Fiocruz inclui-se na proposta da Organização 

Mundial de Saúde – Vidas sanas y productivas en armonia con la naturaleza – que 

tem como uma de suas metas conseguir que todas as pessoas e organizações 

tornem-se conscientes de suas responsabilidades em relação à saúde e ao 

ambiente (OMS, 1994). 

Experiências internacionais (WHO, 1998) demonstram que universidades, 

como espaços sociais, criam ações de promoção de saúde de amplo espectro, 

dando suporte ao ensino e à pesquisa, estimulam a criatividade e as inovações, 

desenvolvem a autonomia e habilidades para a resolução de problemas que 

desafiam o bem-estar de quem estuda, vive, trabalha, visita ou busca atendimento 

junto à universidade.  

Tal estratégia oportuniza ações de promoção de saúde que reforçam a 

compreensão e aplicação dos compromissos assumidos internacionalmente, já 

citados (BRASIL, 2012). 

No documento ‗Health Promoting Universities: concept, experience and 

framework for action’, Tsouros et al (1998) discutem o referencial estratégico para o 

desenvolvimento de projetos de Universidades Saudáveis e apontam alguns 

aspectos importantes sobre o papel das Universidades no Século XXI, seu potencial 
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para promover saúde e as justificativas para seu envolvimento neste processo 

(WHO, 1998). 

Por que as universidades deveriam se envolver neste processo?  Segundo os 

autores supracitados, podem se destacar alguns aspectos, como o fato de que a 

universidade é um centro de aprendizagem e desenvolvimento, com ações em 

educação, treinamento e pesquisa. Também fomenta criatividade e inovação, 

expressa no processo de aprendizagem na organização e articulação dos saberes; 

promove a independência e o aprendizado de habilidades para a vida mediante 

vivências saudáveis, inclusive na aprendizagem de adultos. Representa, ainda, um 

recurso e uma parceria para comunidades locais e valoriza sua imagem pública, 

desempenho e eficiência no mercado competitivo (WHO, 1998). 

 Enfim, universidades, portanto, possuem um potencial para contribuir para a 

saúde em três áreas distintas: criando ambientes de trabalho, aprendizagem e 

vivências saudáveis para estudantes e servidores; ampliando a importância da 

saúde, promoção da saúde e da saúde pública no ensino e na pesquisa e 

desenvolvendo alianças e parcerias para a promoção da saúde (WHO, 1998). 

 Todos estes papéis oferecem oportunidades para uma universidade 

influenciar a saúde e a qualidade de vida de seus membros e a comunidade externa, 

contribuindo para o conhecimento e o reforço da cidadania. Universidades 

Saudáveis integram o comprometimento com a sociedade, em seu amplo aspecto, 

nas políticas e práticas universitárias (WHO, 1998). 

 Com a criação do SIASS/UFG e em parceria com o Instituto Federal de Goiás 

(IFG) e o Instituto Federal Goiano (IFGoiano), a equipe multidisciplinar de Promoção 

da Saúde do SIASS/UFG vem desenvolvendo algumas atividades. 

 Pode-se citar, por exemplo, o acompanhamento multiprofissional de 

servidores em readaptação, a rede de ações em promoção da saúde e qualidade de 

vida no trabalho, a vigilância aos processos e ambientes de trabalho e o programa 

de preparação para aposentadoria.  

 Há também o projeto de pesquisa "Ambiente Virtual como ferramenta de 

promoção da Educação Alimentar e Nutricional‖, em parceria com a Faculdade de 
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Nutrição/UFG  para identificar o perfil alimentar e nutricional dos servidores públicos 

federais vinculados à Unidade SIASS/UFG e demais membros da comunidade 

escolar para implementar ações de Educação Alimentar e Nutricional no ambiente 

virtual (SIASS/UFG, 2013). 

4.4 A SAÚDE DO TRABALHADOR E O SUBSISTEMA INTEGRADO DE 

ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR  

A Saúde do Trabalhador tem como foco as mudanças nos processos de 

trabalho que contemplem as relações saúde-trabalho em toda a sua complexidade, 

por meio de uma atuação multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial. Esse 

campo de atuação tem interface com o sistema produtivo e a geração da riqueza 

nacional, a formação e o preparo da força de trabalho, as questões ambientais e a 

seguridade social (BRASIL, 2001). 

Assim sendo, percebe-se que este campo da saúde pública está intimamente 

ligado à promoção da saúde. 

A promoção da saúde envolve tanto ações globais do Estado como o livre-

arbítrio dos sujeitos e, portanto, esta responsabilidade extrapola qualquer área de 

conhecimento específico. Assim, as ações próprias do sistema de saúde devem se 

articular a outras áreas, setores e poderes do Estado e a políticas governamentais. 

No Brasil, a execução das ações voltadas para a saúde do trabalhador é 

atribuição do Sistema Único de Saúde, prescritas na Constituição Federal de 1988 e 

regulamentadas pela Lei Orgânica da Saúde (LOS).  Segundo o parágrafo 3º do 

artigo 6º da LOS cabe informar ao trabalhador, ao respectivo sindicato e à empresa, 

os resultados dos exames de saúde – de admissão, dentre outros, respeitando-se a 

ética profissional (BRASIL, 2012). 

Além da Constituição Federal e da LOS, outros instrumentos orientam o 

desenvolvimento das ações neste campo, como a Portaria/MS nº 3.120/1998 

(BRASIL, 2012) e a Portaria/MS nº 3.908/1998 (BRASIL, 2012), ambas do Ministério 

da Saúde, que tratam, respectivamente, da definição de procedimentos básicos para 

a vigilância em saúde do trabalhador e da prestação de serviços nesta área. A 
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operacionalização das atividades deve ocorrer em todos os níveis (municipal, 

estadual e nacional), cada qual com sua responsabilidade e atribuição. 

No plano internacional, desde os anos 1970, documentos da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), como a Declaração de Alma-Ata e a proposição da 

Estratégia de Saúde para Todos, têm enfatizado a necessidade de proteção e 

promoção da saúde e da segurança no trabalho (BRASIL, 2001).  

A Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, realizada na cidade 

de Ottawa/Canadá, em 1986 postula a ideia de saúde como qualidade de vida 

resultante de complexo processo condicionado por diversos fatores, tais como: 

alimentação, justiça social, ecossistema, renda e educação. No Brasil, neste mesmo 

ano, o significado do direito à saúde é citado no Relatório Final da VIII Conferência 

Nacional de Saúde, documento base da Reforma Sanitária:  

―Direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas de 
vida e acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, em todos os seus níveis, a todos os 
habitantes do território nacional, levando ao desenvolvimento pleno de ser 
humano em sua individualidade‖ (BRASIL, 1986, p.4). 

Observa-se então, que garantir o direito à saúde representa, sem dúvida, um 

grande desafio. Promover a saúde com tal abertura significa promover a própria 

vida, em suas múltiplas dimensões. Para que isso aconteça é necessário que o 

homem tenha condições dignas de vida e acesso às ações e serviços de promoção, 

proteção e recuperação da saúde. E um serviço essencial para a saúde é a 

educação. A educação é a ferramenta que coloca o homem como agente 

transformador de sua realidade (FREIRE, 1998) e faz parte desse acesso à 

promoção da saúde. 

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), órgão regional da OMS 

que atua na melhoria das condições de saúde dos países das Américas, em 1995 

destacou a necessidade de construção de ambientes saudáveis, com foco na 

promoção da saúde (BRASIL, 2001). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), na Convenção/OIT nº 

155/1981, ratificada pelo Brasil em 1992, estabelece que o país signatário deve 
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instituir e implementar uma política nacional de segurança e do ambiente de trabalho 

(OIT, 2002). 

Já no plano nacional, a proposta de construção da Política de Atenção à 

Saúde e Segurança do Servidor Público Federal (PASS) vem se desenvolvendo 

desde 2003, principalmente através do governo central com a reestruturação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e, a partir da implantação 

da Coordenação Geral de Seguridade Social e Benefícios do Servidor.  

Em 2006, foi instituído o Sistema Integrado de Saúde Ocupacional (SISOSP). 

Este sistema apontava para algumas ações de vigilância dos fatores de risco à 

saúde e segurança presentes no ambiente de trabalho, porém embasadas, 

principalmente nas Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214 de 08 de junho de 

1978, do Ministério do Trabalho no âmbito da Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT (BRASIL, 2012). 

Foram realizados encontros para revisões conceituais, elaboração de 

instrumentos legais, discussões em oficinas nas várias regiões do país, com apoio 

dos profissionais da base da Administração Pública Federal (APF), além do apoio 

técnico acadêmico formativo e informativo que alicerçasse esta proposta 

considerada emergente e inédita, o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do 

Servidor – SIASS (BRASIL, 2012). 

Por que o SIASS foi criado? A necessidade de responder por ações em saúde 

e segurança do trabalho do servidor público federal propiciou com que os ministérios 

e os demais órgãos que compõem o Sistema de Pessoal Civil da Administração 

Federal – SIPEC – tratassem as questões referentes à saúde e segurança conforme 

os seus próprios entendimentos (SIASS, 2013). 

Com o passar dos anos, foram estabelecidas ações em saúde com recursos 

financeiros, estruturas físicas e organizacionais e critérios periciais bastante 

diferenciados, com potencialidades e dificuldades desconhecidas pelo conjunto da 

Administração Pública. Distorções foram consolidadas, como a concessão do 

benefício relacionado à saúde suplementar – enquanto alguns órgãos custeavam 

valores expressivos de planos especiais de saúde, outros servidores não tinham 

acesso a nenhum valor (SIASS, 2013). 
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Por outro lado, a inexistência de um sistema de informações que notificasse 

os agravos à saúde – licenças médicas, acidentes de trabalho, aposentadorias por 

invalidez e readaptações funcionais – impossibilitou a construção do perfil de 

adoecimento dos servidores públicos e dificultou o real dimensionamento das 

questões relacionadas à saúde do servidor (SIASS, 2013). 

Assim sendo, foi a partir de dezembro de 2007 que se estabeleceu o 

compromisso de construir e implantar, de forma compartilhada, uma Política de 

Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal (PASS).  

A PASS sustenta-se em 3 eixos: vigilância e promoção à saúde, assistência à 

saúde do servidor e perícia em saúde. A política está fundamentada na abordagem 

biopsicossocial, em informação epidemiológica, na interrelação dos eixos, no 

trabalho em equipe multidisciplinar, no conhecimento transdisciplinar e na avaliação 

dos locais de trabalho - ambientes e relações de trabalho (BRASIL, 2012). 

Neste contexto foi instituído o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do 

Servidor Público Federal (SIASS) e o Comitê Gestor de Atenção à Saúde do 

Servidor, através do Decreto nº 6.833 de 29 de abril de 2009, como parte integrante 

do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal. O objetivo deste 

subsistema é:  

―coordenar e integrar ações e programas nas áreas de assistência à saúde, 
perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos 
servidores da administração federal direta, autárquica e fundacional, de 
acordo com a política de atenção à saúde e segurança do trabalho do 
servidor público federal, estabelecida pelo governo.‖ (BRASIL, 2013, Art. 
2º). 

E o Comitê gestor tem como uma de suas atribuições ―aprovar as diretrizes 

para aplicação da política de atenção à saúde e segurança do trabalho do servidor 

público federal, e para a capacitação dos servidores em exercício nas unidades do 

SIASS‖ (Decreto nº 6.833 de 29 de abril de 2009) (BRASIL, 2013). Dentre as 

principais ações do SIASS estão: 

 Desenvolvimento de diretrizes práticas e desenvolvimento de ações de 

promoção da saúde, dentre elas a implementação do Exame Médico 

Periódico; 
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 Construção de Informações gerenciais para subsidiar a tomada de 

decisão, como por exemplo, no módulo perícia em saúde que permite 

ao Gestor da Unidade emitir relatórios com variáveis específicas, traçar 

o perfil epidemiológico e, a partir daí, subsidiar a elaboração de ações 

preventivas e de promoção da saúde. 

Um dos pilares fundamentais do PASS e do SIASS é a prevenção de agravos 

e promoção da saúde destacados no item III do decreto 6.833: ―Promoção, 

prevenção e acompanhamento da saúde, ações com o objetivo de intervir no 

processo de adoecimento do servidor tanto no aspecto individual quanto nas 

relações coletivas no ambiente de trabalho.‖ (BRASIL, 2013) 

 A concepção da PASS é priorizar a prevenção dos riscos à saúde, a 

avaliação ambiental e as mudanças das condições de trabalho e da organização do 

processo de trabalho, com a participação dos servidores, para ampliar a autonomia 

do trabalhador sobre o seu próprio trabalho (BRASIL, 2013).  

 Como iniciativas o PASS (BRASIL, 2013) propõe: 

 a Norma Operacional de Saúde do Servidor (NOSS) - Portaria Normativa 

SRH nº 03, de 07 de maio de 2010;  

 o exame médico periódico - Artigo 206-A da Lei 8.112, de 1990, 

regulamentado pelo Decreto nº6.856/2009; 

 uma política de saúde mental ―Os princípios, diretrizes e ações em Saúde 

Mental‖-  Portaria SRH nº1261, de 04 de maio de 2010; 

 a criação de uma rede que articule os projetos de promoção à saúde; 

 a organização de comissões de saúde do servidor por local de trabalho 

(CISSP).  

A NOSS bem como a atual Portaria Normativa nº 3 de 25 de março de 2013 

(BRASIL, 2013) que instituiu as diretrizes gerais de promoção da saúde do servidor 

são instrumentos de grande importância para o desenvolvimento de ações 

sistemáticas e contínuas nesse escopo, voltadas principalmente para a prevenção 

de agravos e doenças relacionadas ao trabalho, bem como de Promoção da Saúde 

no Local de Trabalho (PSLT).  
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A Portaria Normativa nº 3 destaca no capítulo II, artigo 11º:  

―no intuito de viabilizar o cuidado em saúde e aumentar o impacto dos 
programas e ações de promoção da saúde, priorizam-se os seguintes 
temas de interesse: itens XII- prevenção de acidente de trabalho e XIII- 
intervenção nos ambientes e processo de trabalho com vistas à prevenção 

de doenças, agravos e acidente de trabalho‖ (SIASS, 2013). 

A NOSS tem a finalidade de orientar a implantação de serviços e o 

desenvolvimento de ações relacionadas à vigilância e promoção da saúde do 

servidor público federal. Propõe uma implantação descentralizada e coletiva, por 

meio da gestão participativa e com foco na integralidade das ações. Recomenda que 

a implementação da PASS deva ser compartilhada e os atores fundamentais são a 

Comissão Interna da Saúde do Servidor Público (CISSP) para que haja uma 

consolidação efetiva desta política (BRASIL, 2013). 

4.5 UNIVERSIDADE SAUDÁVEL E EDUCAÇÃO PERMANENTE 

Para implementar  a Universidade Saudável na UFG é  preciso haver 

profundas transformações na formação e no desenvolvimento dos profissionais da 

área de saúde. Significa que para mudar a forma de cuidar, tratar e acompanhar a 

saúde das pessoas é necessário mudar as formas de ensinar e aprender. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação na saúde 

propõem mudanças no processo de ensino-aprendizagem. Preconizam uma 

formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Propõem que o profissional 

desenvolva habilidades e competências, dentre elas a educação permanente; isto é, 

que seja capaz de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua 

prática (BRASIL, 2001). 

A educação permanente se desenvolve por meio da aprendizagem significativa 

(BRASIL, 2005). Mas o que é a aprendizagem significativa? É um processo que 

promove e produz sentidos, pelo qual uma informação se relaciona com um aspecto 

relevante de conhecimento prévio do indivíduo, que exige do aprendiz uma atitude 

favorável, capaz de atribuir significado próprio aos conteúdos que assimila, e ter no 

educador, aquele que proporciona uma tarefa mobilizadora para que a 

aprendizagem ocorra. Uma nova situação interage com a estrutura cognitiva já 

existente do participante, que constrói uma nova (AUSUBEL,1982).  
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 A aprendizagem significativa depende de motivação, relação com 

conhecimento prévio e possibilidade de aplicação. Uma ―situação problemática‖ 

vinculada à prática profissional motiva a problematização: identificar um problema, 

buscar explicações e propor soluções para as questões que surgem nos cenários de 

prática. 

 Os princípios norteadores da aprendizagem significativa são a construção 

ativa do conhecimento a partir da realidade, eixo desencadeante da aprendizagem. 

Nota-se, então uma inversão da rota tradicional da teoria para a prática. Pela 

dinâmica do Arco de Maguerez, a partir de uma situação real questionadora, a 

pessoa busca hipóteses para explicar o problema na teoria e soluções para intervir 

nesta realidade.  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Fonte: http;//tccrosangelamenta.pbworks.com/PA 

 A pedagogia da problematização fundamenta-se nos princípios filosóficos de 

Freire (1987) e nas proposições de Bordenave e Pereira (1991). Preconiza uma 

relação dialógica entre educador e educando, para que ambos aprendam juntos, 

num processo de emancipação. O objeto de estudo é a realidade que cerca o 

sujeito. A busca da explicação e solução visa transformar a realidade pela ação do 

próprio sujeito. Isto é, a partir de uma ação e reflexão chega-se a uma ação 

transformadora. A realidade é o ponto de partida e de chegada. Primeiro cabe 

observar a realidade. Em seguida, estabelecer os pontos-chave/questionamentos. E, 

então, consultar fontes de informação (buscar a teoria) para encontrar hipóteses de 
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solução e aplicação à realidade. A reflexão sobre a realidade facilita a compreensão 

de que é possível mudar a história ao descobrir o papel da consciência e da 

subjetividade e de que não há neutralidade (FREIRE, 2001), superando a visão 

fatalista.  

Aproximar a educação da vida cotidiana é reconhecer o potencial educativo 

além do ambiente escolar. Isto é, a aprendizagem ocorre ao longo de toda uma vida 

e em contextos comunitários e laborais. Ou seja, no trabalho também se aprende. 

(BRASIL, 2009). Para alcançar a aprendizagem, a capacitação é uma das 

estratégias mais usadas. A capacitação é um conjunto de ações planejadas para 

fortalecer conhecimentos, desenvolver habilidades, atitudes e práticas nas 

organizações (BRASIL, 2009). Mas a capacitação desenvolve-se, também, sob a 

influência de diversas condições institucionais, políticas, ideológicas e culturais que 

muitas vezes limitam suas possibilidades no espaço e no tempo (BRASIL, 2009). 

A educação permanente, segundo Barquera, citado por Peru (1993) surgiu, 

concretamente nos países desenvolvidos da Europa Ocidental. Na América Latina é 

vista como uma nova proposta, com uma prática ainda incipiente. Representa uma 

importante mudança na concepção e nas práticas de capacitação dos trabalhadores 

dos serviços, por incorporar o ensino e o aprendizado à vida cotidiana do trabalho. 

Modifica as estratégias educativas, a partir da problematização da prática e reflexão 

crítica da equipe multidisciplinar em outros cenários além da sala de aula, com o 

objetivo principal de transformar as práticas. Esta nova vertente deu origem à 

educação permanente em saúde, para o desenvolvimento de recursos humanos na 

área da saúde. 

 Apesar de historicamente permear os programas voltados para a área de 

saúde, só a partir de 2004 a educação permanente em saúde foi estabelecida como 

política pública (BRASIL, 2004). Esta nova perspectiva tem provocado um 

movimento para a sua implementação e consolidação. Como era de se esperar, 

além da área da saúde, a área da educação também vem sofrendo influência do 

momento sócio-econômico-político do país. A sociedade anseia por novas práticas 

que contemplem suas necessidades de educação, saúde, segurança, transporte, 

acesso à alimentação e comunicação, transparência no uso do dinheiro público, 

combate à corrupção, como ficou evidenciado em 2013 pelos movimentos populares 
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nacionais que demonstraram desde o início que a insatisfação da população não se 

limitava ao aumento das passagens de ônibus (GIANNOTTI,J.A., 2013). 

 A educação permanente em saúde insere-se como alternativa de 

transformação do trabalho na área da saúde, aderindo a novas atividades com uma 

atuação crítica, reflexiva, compromissada e tecnicamente eficiente. Todavia, para 

que isto ocorra efetivamente, torna-se necessário descentralizar e disseminar a 

capacidade dialógica entre os trabalhadores, gestores e serviços, possibilitando 

também a participação social. Trata-se de um processo educativo, que possibilita o 

surgimento de um espaço para pensar e fazer no trabalho, no qual o trabalhador 

representa um ser que constrói e destrói norteado por valores políticos, culturais e 

éticos (CAROTTA et al, 2009).   

 É natural um estranhamento das pessoas em relação à metodologia ativa 

pela sua formação baseada na pedagogia tradicional, não crítica, com muita 

valorização do conteúdo. Segundo Freire (2001) esta posição do sujeito provoca 

uma alienação que o impede de desenvolver uma consciência crítica da realidade e 

uma atitude de autonomia, fundamental para o ―empoderamento‖ ("empowerment").  

 Um dos princípios da Promoção à Saúde, o ―empowerment‖ pode ter dois 

enfoques principais: o psicológico e o comunitário. Carvalho (2004) considera que o 

”empowerment‖ comunitário contribui para a promoção da saúde como um projeto 

que leve à transformação do status quo e a formação de sujeitos saudáveis. Um 

processo que visa possibilitar que indivíduos e coletivo aumentem o controle sobre 

os determinantes de saúde para terem uma melhor saúde (CARVALHO, 2004).  

Assim sendo, a aprendizagem significativa coaduna-se com a promoção da 

saúde e a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), instituída 

pelo Ministério da Saúde (MS) em 13 fevereiro de 2004 pela Portaria nº 198/GM, 

como estratégia de transformação das práticas e da formação dos profissionais de 

saúde (BRASIL, 2004). Posteriormente foi substituída pela Portaria nº 1.996 de 20 

de agosto de 2007, que dispõe sobre as novas diretrizes e estratégias para a 

implementação da PNEPS. 

A condução regional da PNEPS realiza-se por meio dos Colegiados de 

Gestão Regional, com a participação das Comissões Permanentes de Integração 
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Ensino-Serviço (CIES). As CIES são instâncias intersetoriais e interinstitucionais 

permanentes que participam da formulação, condução e desenvolvimento da política 

de educação permanente em saúde. Têm a finalidade de viabilizar as demandas de 

educação permanente, a partir das necessidades levantadas nas regiões (BRASIL, 

2013). 

Feuerwerker (2005) afirma que um dos principais desafios para a 

implementação da Educação Permanente em Saúde (EPS) é a incompreensão dos 

sujeitos sobre esta política e recomenda que se adote a estratégia de formação de 

tutores e facilitadores para superar este desafio. As atitudes dos sujeitos facilitam ou 

dificultam o processo de mudança de prática, já que as novidades costumam 

provocar duas reações: curiosidade para realizar um trabalho diferente ou rejeição 

pelo medo do desconhecido. É preciso não se assustar com o novo para enfrentar 

os desafios, desenvolvendo novas tecnologias, ferramentas e utilizar experiências 

anteriores sistematizadas e socializadas pelo curso para fundamentar decisões 

exigidas pela prática diária do profissional de saúde.  

 A função do facilitador, assim como do tutor é mobilizar sujeitos para 

promover mudanças no ambiente de trabalho. Para tanto é imprescindível a 

participação e o apoio político dos gestores aos tutores e facilitadores (BRASIL, 

2005). Sem esse apoio efetivo, o processo da EPS não acontece realmente. 

 A educação permanente inclui, além da educação em serviço, a formação 

técnica de graduação e de pós-graduação, da organização do trabalho; da interação 

com as redes de gestão e de serviços de saúde e do controle social. Em estudos 

posteriores a essa primeira proposta, amplia-se o conceito de educação permanente 

e observa-se uma nova terminologia na área da saúde. Este processo de educação 

em saúde passa a ser denominado educação permanente em saúde (EPS), pelo 

fato de ter sido formulada como uma política pública para o desenvolvimento dos 

sistemas de saúde.  

 Ceccim (1998) propõe que a educação permanente em saúde seja uma 

experiência de problematização e da invenção de problemas: ―colocar questões às 

perguntas em lugar de respostas, tornar a reflexão uma prática do pensamento 

(levantar questões, desafios, explorações de campos)‖. Este pensar, na área da 



 Referencial teórico  48 
 

saúde, propicia o desenvolvimento de uma escuta mais atenta, do cuidado e, então, 

cria a possibilidade de intervenção na vida individual e coletiva.  

 Na educação permanente as práticas são definidas por múltiplos fatores, além 

do conhecimento, como valores, relações de poder, organização do trabalho, dentre 

outras. A aprendizagem dos adultos depende de elementos que tenham sentido 

para os sujeitos envolvidos. (BRASIL, 2004). 

 O objetivo principal da educação permanente é a transformação das práticas 

pela problematização. Para interagir no mundo da vida e no mundo do trabalho faz-

se necessária a reflexão crítica, base de uma educação para a autonomia e 

criatividade no pensar, no sentir e no querer dos agentes envolvidos (BRASIL, 

2004).  

 A educação permanente trabalha com equipes (de atenção, de gestão) em 

qualquer esfera do sistema. 

  O modus operandi da educação permanente é ascendente, a partir da análise 

coletiva dos processos de trabalho, identificam-se os ―nós críticos‖, de diversas 

naturezas, enfrentados na atenção ou na gestão; possibilita a construção de 

estratégias contextualizadas que promovem o diálogo entre as políticas gerais e a 

singularidade dos locais de trabalho e pessoas. 

 Quanto às atividades educativas, na educação permanente as atividades 

educativas constroem-se articuladas com a atenção, a gestão, a educação e o 

controle social, a partir das necessidades específicas detectadas pelos profissionais 

e equipes, que têm acompanhamento de especialistas em temas prioritários e 

assessoramento técnico para formulação de políticas específicas. (BRASIL, 2004). 

A proposta de educação permanente em saúde vem ao encontro do desafio 

da promoção da saúde, ao construir novos conhecimentos e trocas de vivências e 

representa o esforço de transformar as práticas nos espaços de ensino-

aprendizagem no exercício do trabalho.  

 A educação permanente em saúde estimula que o servidor desenvolva uma 

autonomia e pró-atividade, a partir de uma reflexão crítica sobre a sua vida e a vida 

na comunidade em que se insere, em toda a sua complexidade.  
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 O empoderamento permite que o indivíduo perceba que os determinantes 

sociais e ambientais podem ser modificáveis pela vontade humana, transformando a 

coletividade. Desta forma, propõe-se a educação permanente em saúde como uma 

estratégia para repensar a situação de saúde e de vida do servidor, bem como uma 

forma de criar novos conhecimentos para uma discussão mais ampla das formas de 

intervenções sobre os determinantes sociais da saúde. 

 Assim, para pensar e providenciar a educação permanente em saúde, Ceccim 

(2005) e Feuerwerker (2004) propõem que se analisem os componentes do 

Quadrilátero da Formação, como um desafio ambicioso e necessário para interagir 

os segmentos da formação, da atenção, da gestão e do controle social em saúde: 

 Análise da educação dos profissionais de saúde: mudar a concepção 

hegemônica tradicional biologicista, mecanicista e fragmentada para uma 

concepção construtivista, interacionista, de problematização das práticas e 

dos saberes; 

 Análise das práticas de atenção à saúde: construir novas práticas de saúde, 

tendo em vista os desafios da integralidade e da humanização e da inclusão 

da participação dos usuários; 

 Análise da gestão setorial: propor de modo criativo e original a rede de 

serviços, assegurar redes de atenção às necessidades em saúde e 

considerar na avaliação a satisfação dos usuários; 

 Análise da organização social: verificar a presença dos movimentos sociais, 

apoiar as lutas sociais por saúde para responder às necessidades e direitos 

de saúde da comunidade universitária. 

  A EPS reconhece na aprendizagem significativa um meio do profissional 

construir um novo conhecimento a partir do conhecimento prévio, diante das 

constantes mudanças nos sistemas de saúde. A EPS propõe transformar os 

serviços, trabalhando com todos os indivíduos envolvidos com a saúde, oferecendo 

subsídios para que resolvam seus problemas e estabeleçam estratégias que 

respondam às necessidades da comunidade. Nesta perspectiva, a EPS é 
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considerada como a educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho com a 

finalidade de melhorar a saúde da população (MASSAROLI ; SAUPE, 2005).   

 Rovere (2005) questiona se a educação permanente seria um novo modelo 

educacional com capacidade de permear qualquer prática educativa e se ela tem 

inscrição situada nos cenários de trabalho da saúde e ainda sugere que, o território 

não é físico ou geográfico: o trabalho. O território é de inscrição de sentidos: no 

trabalho, por meio do trabalho, para o trabalho. O processo de territorialização é o 

processo de "habitar um território" (KASTRUP, 2001). O território é o da saúde, mas 

para a educação permanente um ―processo de territorialização‖: construção da 

integralidade, da humanização e da qualidade na atenção e na gestão em saúde, 

com um sistema e serviços capazes de acolhimento do outro, responsabilidade 

social, resolutividade e afirmação da vida pela autonomia dos usuários e da 

população em matéria de saúde. Esse processo se desdobra na reorientação das 

práticas que envolvem desterritorializar saberes hegemônicos e práticas vigentes 

(ROVERE, 2005).  

Merhy (2005) questiona a capacidade de uma pedagogia se comprometer 

com a construção da vida e sua defesa individual e coletiva sem a implicação de 

cada trabalhador com seu agir em ato, ―produzindo o cuidado em saúde, no plano 

individual e coletivo, em si e em equipe‖. Este autor propõe que uma ―pedagogia da 

implicação‖ exige amarração com os ―componentes nucleares da micropolítica‖ da 

produção do cuidado em saúde, individual e coletivo.  

Micropolítica é um termo inventado por Guattari (GUATTARI; ROLNIK, 1986) 

e se refere aos ―efeitos de subjetivação‖, conjunto de fenômenos e práticas capazes 

de ativar estados e alterar conceitos, percepções e afetos (modos de pensar-sentir-

querer). A micropolítica se ocupa da desindividualização, isto é, em desfazer 

determinados processos subjetivos para permitir a formação do novo, o que está 

emergindo de forma inédita, de acordo com Deleuze (1992). Para a micropolítica 

interessa afirmar a vida, dissolver as identidades e modificar as formas e figuras do 

ser (perpetuar a força de germinação).  

A pedagogia da implicação representa o desafio de pensar uma nova 

pedagogia que implique na construção de sujeitos auto-determinados e 
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comprometidos socio-historicamente com a construção da vida e sua defesa, 

individual e coletiva (MERHY, 2005).  

―O que aponto é a necessidade de olharmos de outros modos explicativos 
para esta relação em dobra: educação em saúde e trabalho em saúde, na 
qual é impossível haver separação de termos. Um produz o outro. Com 
efeitos fundamentais tanto para a construção da competência do 
trabalhador, quanto para a expressão de seu lugar enquanto sujeito ético-
político, produtor de cuidado, que impacta o modo de viver de um outro, 
material e subjetivamente constituído (o usuário, individual e/ou coletivo.‖ 
(p.172). 

           Continuando com Merhy:  

―Todo processo [...] da educação permanente tem de ter a força de gerar no 
trabalhador, no seu cotidiano de produção do cuidado em saúde, 
transformações da sua prática, o que implicaria força de produzir, 
capacidade de problematizar a si mesmo no agir, pela geração de 
problematizações‖ (p.173). 

 Ceccim (2005) cita que para produzir mudanças de práticas de gestão e de 

atenção é fundamental dialogar com as práticas e concepções vigentes, 

problematizando-as no concreto do trabalho de cada equipe e construir novos 

pactos de convivência e práticas, visando a integralidade, a humanização, a 

qualidade e a equidade nos serviços de saúde. 

Surgem então mudanças subjetivas a partir das atividades de educação 

permanente, das problematizações, ao pensar-agir-perceber que possibilitam a 

reinvenção de si mesmo, assim como da coletividade e das instituições. Na proposta 

da educação permanente em saúde as relações são complexas, heterogêneas, 

criam-se novas regras de negociação em ato, frente às necessidades individuais e 

coletivas, multiplicando-se os agenciamentos de subjetivação. Há uma revolução de 

muitos valores. Os processos de subjetivação impõem a invenção incessante de 

novas formas. Os modos de ver, dizer e julgar que se aprendeu como verdade 

absoluta, ganham novas composições, novas perspectivas, conforme favoreçam a 

vida e afirmem sua potência criadora (CECCIM, 2005).  

  Compartilhar envolve relações interpessoais (BRASIL, 2005). As relações  

estabelecem-se a cada instante, tanto com o usuário do serviço como entre os 

profissionais da equipe. Surgem diversas complicações quando se desconsidera a 

subjetividade dos sujeitos, como por exemplo, a substituição do sujeito pela 

máquina.  
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Neste aspecto, Merhy (1997), considera que há três tipos de tecnologia nos 

processos de trabalho. A tecnologia dura, que utiliza máquinas na assistência à 

saúde; a tecnologia leve-dura, que se refere aos conhecimentos técnicos ou saberes 

sistematizados e a tecnologia leve, que tem a ver com as relações pessoais, 

essenciais no processo de cuidar, de criar vínculos, acolhimentos e 

responsabilidade.  Quando predomina a tecnologia dura, o trabalhador não tem 

liberdade de ser criativo, se relacionar, criar vínculo com o usuário, interagir e inserir 

este usuário no processo de produção da sua própria saúde. É essencial valorizar a 

própria subjetividade e a do outro para compreender as necessidades de saúde dos 

sujeitos. Para isto, é fundamental se identificar e se realizar por meio do trabalho; 

sem esta interação entre os profissionais e a prática há um distanciamento e se 

perde a essência do trabalho em saúde (BRASIL, 2005).  

  Para acontecer esta interação é preciso desenvolver a aptidão para 

contextualizar e integrar, esta deve ser uma qualidade mental a ser desenvolvida e 

não atrofiada (MORIN, 2006). 

 Apesar da contextualização do processo educativo ser um dos elementos 

fundamentais da EPS, a sociedade ainda privilegia a fragmentação do conhecimento 

e a hiperespecialização. Esta visão fragmentada dos saberes é insuficiente para 

compreender a realidade em suas múltiplas dimensões. Daí a necessidade de uma 

nova forma de pensar que reconheça as incertezas, as indeterminações dos 

fenômenos, os limites do conhecimento, isto é, o pensamento complexo (MORIN, 

2006). Só uma educação para a complexidade poderá suprir as necessidades de 

saúde dos sujeitos, já que as questões contemporâneas permeiam várias disciplinas 

e conhecimentos isolados não conseguem respondê-las. 

A interdisciplinaridade é um movimento contemporâneo que vem romper com 

uma visão cartesiana e mecanicista de mundo e de educação e, ao mesmo tempo, 

assumir uma concepção mais integradora, dialética e totalizadora na construção do 

conhecimento e da prática pedagógica (THIESEN, 2008). 

  Edgar Morin (2005), um dos teóricos desse movimento, entende que só o 

pensamento complexo sobre uma realidade também complexa pode fazer avançar a 
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reforma do pensamento na direção da contextualização, da articulação e da 

interdisciplinarização do conhecimento produzido pela humanidade. Para ele: 

[...]‖ a reforma necessária do pensamento é aquela que gera um 
pensamento do contexto e do complexo. O pensamento contextual busca 
sempre a relação de inseparabilidade e as inter-retroações entre qualquer 
fenômeno e seu contexto, e deste com o contexto planetário. O complexo 
requer um pensamento que capte relações, inter-relações, implicações 
mútuas, fenômenos multidimensionais, realidades que são simultaneamente 
solidárias e conflitivas (como a própria democracia, que é o sistema que se 
nutre de antagonismos e que, simultaneamente, os regula), que respeite a 
diversidade, ao mesmo tempo que a unidade, um pensamento organizador 
que conceba a relação recíproca entre todas as partes (p. 23).‖ 

A perspectiva da interdisciplinaridade é romper com a forma de ver que 

coloca fronteiras entre os conhecimentos, metodologias e instrumentos. Reconhece 

que os fenômenos são complexos e que a unidade não está no homogêneo e sim na 

diversidade; tem que haver lugar para a contradição para se entender os fenômenos 

complexos. A palavra-chave é integrar, avaliar criticamente e combinar criativamente 

as idéias. 

  A interdisciplinaridade está intimamente relacionada à intersetorialidade.  

  De acordo com a Rede HumanizaSUS (BRASIL, 2013), a intersetorialidade 

propõe a integração dos serviços de saúde e outros órgãos públicos com a 

finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja 

execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. A intenção é 

potencializar, assim, os recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos 

disponíveis e evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. Se os determinantes 

do processo saúde/doença, nos planos individual/coletivo, estão na maneira como 

as condições de vida são produzidas, isto é, na alimentação, na escolaridade, na 

habitação, no trabalho, na capacidade de consumo e no acesso a direitos garantidos 

pelo poder público, então é impossível conceber o planejamento e a gestão da 

saúde sem a integração das políticas sociais (educação, transporte, ação social), 

num primeiro momento, e das políticas econômicas (trabalho, emprego e renda), 

num segundo. A escolha do prefixo inter e não do trans é efetuada em respeito à 

autonomia administrativa e política dos setores públicos em articulação (BRASIL, 

2013). 
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5. METODOLOGIA  

Para atender ao primeiro objetivo “analisar o perfil epidemiológico dos 

servidores avaliados em exame admissional pela Unidade de Perícia Médica do 

Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor da Universidade Federal de 

Goiás, no período de janeiro/2012 a janeiro/2013”, realizou-se um estudo descritivo 

retrospectivo das condições de saúde dos servidores admitidos por concurso público 

na UFG. 

A pesquisa ocorreu por meio de consulta aos 358 prontuários médicos dos 

servidores admitidos pela Unidade de Perícia do SIASS/UFG. A amostra foi de 

conveniência e incluiu todos os servidores admitidos da UFG. 

Os critérios de inclusão dos servidores foram: a delimitação do período de 

admissão e ter os prontuários preenchidos adequadamente. Os critérios de exclusão 

foram prontuários com informações insuficientes, admissão fora do período 

estabelecido ou ser servidor de outra instituição partícipe do SIASS (Instituto Federal 

de Goiás e Instituto Federal Goiano).  

Elaborou-se um formulário de coleta de dados (Apêndice A) com as seguintes 

variáveis de estudo: dados demográficos, dados profissionais, fatores de risco 

cardiovascular para síndrome metabólica, peso e estatura, índice de massa corporal, 

nível de pressão arterial, antecedentes familiares, pessoais e ocupacionais, etilismo, 

tabagismo, exame clínico, avaliação da sanidade mental por psiquiatra e resultados 

de exames complementares realizados. 

Para avaliar a prevalência da Síndrome Metabólica utilizaram-se os 

parâmetros recomendados pelo Third Report of the National Cholesterol Education 

Program Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 

Cholesterol in Adults (NCEP-ATPIII), publicado em 2001. Segundo Cavagioni et al. 

(2008), trata-se do critério mais utilizado, por ser de fácil aplicabilidade, além de ser 

a proposta adotada pela I Diretriz Brasileira no Diagnóstico e Tratamento da SM em 

2004.  
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Essa diretriz possui alguns critérios utilizados pela OMS (1999), porém com a 

observação de que são necessárias três ou mais alterações de cinco fatores de 

risco, independente de quais sejam, a saber:  

• Circunferência abdominal (>102 cm em homens e >88 cm nas mulheres),  

• Hipertensão arterial limítrofe (≥130 mmHg sistólica e/ou ≥85 mmHH  diastó-

lica) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

• Glicemia de jejum (≥110 mg/dL),  

• Triglicérides (≥150 mg/dL)  

• Colesterol- HDL baixo (<40mg/dL em homens e <50 mg/dL em mulheres). 

 

Considerou-se colesterol total aumentado valores ≥ 200 mg/dL e colesterol- 

LDL aumentado valores ≥ 130 mg/dL. 

Para a definição de sobrepeso e obesidade, considerou-se o índice de massa 

corporal (IMC) calculado dividindo-se o peso (kg) do participante pelo quadrado da 

sua altura (m2). Em adultos, utilizou-se o diagnóstico de sobrepeso e obesidade  

proposto pela OMS (1995), sendo sobrepeso o IMC entre 25 a 29,9 kg/m2 e 

obesidade valores ≥ 30 Kg/ m². Quanto aos graus de obesidade pode-se classificá-la 

como:  

 Primeiro grau de obesidade: IMC entre 30 a 34,9 kg/m²,  

 Segundo grau de obesidade: IMC entre 35 a 39,9 kg/m²,  

 Obesidade mórbida: IMC superior a 40 kg/m². 

Consideraram-se  hipertensos indivíduos com pressão sistólica ≥ 140 mmHg 

e/ou pressão diastólica ≥ 90 mmHg, em medida casual. (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE CARDIOLOGIA, 2010; ESH/ESC Guidelines, 2013). 

Quanto aos valores de referência utilizados para os demais exames 

laboratoriais, variaram de acordo com os laboratórios onde foram realizados, uma 

vez que a Universidade Federal de Goiás não oferece este serviço para fins de 

exame admissional. 
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Os dados coletados foram resguardados pelos pesquisadores envolvidos no 

estudo. Cada prontuário foi codificado pela letra P de prontuário, seguido do numeral 

correspondente à ordem de sua coleta (exemplo P1 = prontuário um).  

No prontuário médico foram arquivados os seguintes documentos:  

 

• Anexo 2 – Prontuário Clínico Individual; 

• Anexo 3 – Ficha Médica; 

• Anexo 4 – Questionário Médico; 

• Anexo 5 – Atestado de Saúde Ocupacional  

• Anexo 6 – Atestado (posse) 

 

O período de coleta de dados ocorreu nos meses de abril, maio e junho de 

2013, após a aprovação pelo CEP/UFG, protocolo nº 243/12 (Anexo 1).  

O programa Microsoft ® Excel 2007 foi usado para tabulação dos dados e a 

análise estatística foi realizada pelo programa SPSS® for Windows®, versão 17. 

Realizou-se análise descritiva e de associação (teste do qui-quadrado), com 

intervalo de confiança de 95%. 

Para contemplar o segundo objetivo “elaborar proposta de curso de educação 

permanente em saúde, para os servidores da Universidade Federal de Goiás com 

base nos dados coletados pelo levantamento epidemiológico” utilizou-se o Arco de 

Maguerez. 
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6. RESULTADOS 

Inicialmente foram apresentados os achados relativos ao levantamento 

epidemiológico com os servidores da UFG. Em seguida, dentro da proposta de 

educação permanente em saúde, aplicou-se o Arco de Marguerez a partir dos 

resultados encontrados no levantamento epidemiológico.  

6.1 RESULTADOS DO LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO 

 Foram examinados 358 prontuários de profissionais admitidos no período de 

janeiro de 2012 a janeiro de 2013 e todos foram incluídos para análise, visto que não 

existiam informações faltantes que comprometessem o estudo. Assim, o “n” da 

amostra foi diferente em algumas variáveis analisadas. 

Metade dos servidores deste período de admissão eram mulheres (n=179), 

51,4% solteiros e 44,1% casados ou tinham união estável.  

A idade mínima encontrada foi 19 anos e a máxima 55 anos, com média de 

31,79 anos e desvio padrão de 6,82 anos. Trezentos indivíduos (83,8%) estavam na 

faixa etária de 25 a 44 anos (Tabela 1). 

A altura mínima verificada foi 1,45m e a máxima 1,98m, com média de 1,67m 

e desvio-padrão de 0,47m. O peso variou de 42 kg a 157 kg, com média de 72,65 kg 

e desvio-padrão de 16,93 kg (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Média e desvio padrão das variáveis numéricas entre servidores admitidos na Universidade 
Federal de Goiás no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013. 

Variáveis N Média (dp) Min-Max 

Idade (em anos) 358 31,79 (6,82) 19-55 

Altura (em metros) 350 1,67(0,47) 1,45-1,98 

Peso (em kg) 358 72,65 (16,93) 42-157 

 

Com relação ao peso, quase metade (41,7%) dos servidores estavam com 

excesso de peso (IMC≥ 25kg/m²) (Tabela 2).   

Com relação ao sexo, 61,5% das mulheres (n=110) apresentavam peso ideal, 

enquanto que 33,6% (n= 60) encontravam-se com excesso de peso. No sexo 
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masculino, 66,4% (n= 118) estavam com excesso de peso (Gráfico 1). A diferença 

entre os sexos foi estatisticamente significante (p≤0,001). 

 

Tabela 2: Índice de Massa Corporal (IMC= peso/altura²) entre servidores admitidos na Universidade 
Federal de Goiás no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013 (n=357). 

IMC ( kg/m²) n (%) n (%) 

Subnutrido ou Abaixo do Peso (< 18,5) 8 (2,2) 8 (2,2) 

Peso ideal (18,6 - 24,9) 200 (56,0) 200 (56,0) 

Sobrepeso (25,0 - 29,9) 105 (29,4)  

149 (41,7) 
Primeiro Grau de Obesidade (30-34,9) 31 (8,7) 

Segundo Grau de Obesidade (35,0 - 39,9) 10 (2,8) 

Obesidade Mórbida (>40) 3 (0,8) 

 

Gráfico 1 - Frequência do Índice de massa corporal em relação ao sexo nos servidores admitidos na 
Universidade Federal de Goiás no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013. 

 

A maioria da população pesquisada (n=246; 68,8%) tinha pós-graduação. Os 

profissionais efetivos também eram maioria (n=220; 69,3%) e destes, 118 (33%) 

eram docentes e 102 (28,5%) técnico-administrativos. Mais de um terço dos 

pesquisados (n=130; 36,3%) eram servidores com contratos temporários 

(professores substitutos). 

À época do exame admissional, 57,5% dos servidores foram lotados no 

Campus de Goiânia e 15,4% não tinham lotação definida à admissão. No Gráfico 2 é 

possível verificar a distribuição dos servidores pelos diversos campi. 
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Gráfico 2 - Frequência da lotação no momento do exame admissional na UFG entre servidores 
admitidos na Universidade Federal de Goiás no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013 
(n=358). 

 

Quanto aos exames admissionais, 161 servidores (45,0%) apresentaram 

exames clínicos alterados, embora 74,3% se considerassem em bom estado de 

saúde (74,3%) (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Auto-avaliação do estado de saúde e resultados dos exames clínicos entre servidores 
admitidos na Universidade Federal de Goiás no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em medida casual da pressão arterial, 263 indivíduos (74,5%) apresentaram 

pressão arterial normal (pressão sistólica ≤ 130 mmHg e/ou pressão diastólica ≤ 85 

Variáveis n % 

Auto-avaliação do estado de saúde 

  Ótimo 15 4,2 

Bom 266 74,3 

Regular 76 21,2 

Ruim 0 0 

Total 357 99,7 

Exame físico realizado pelo médico examinador 

  Normal 189 52,8 

Alterado 161 45,0 

Portadores de necessidades especiais 8 2,2 

Total 358 100,0 
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mmHg) e 90 indivíduos (25,5%) hipertensão arterial (pressão sistólica ≥ 140 mmHg 

e/ou pressão diastólica ≥ 90 mmHg), variando de hipertensão leve em 19,3% (n=68), 

hipertensão moderada em 5,7% (n=20) e hipertensão grave em 0,6% (n=2). (Gráfico 

3). 

 

Gráfico 3 - Classificação Diagnóstica da Pressão Arterial Sistêmica* entre servidores admitidos na 
Universidade Federal de Goiás no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013 (n=353). 

 
* VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010). 

 

Foram estudadas as associações entre doenças crônicas e agravos não 

transmissíveis autorreferidos e dados demográficos, pressão arterial e índice de 

massa corporal. Encontrou-se uma associação estatisticamente significante entre 

doenças crônicas e agravos não transmissíveis autorreferidos e pressão arterial 

(p≤0,001) (Tabela 4). 

Em relação aos exames complementares realizados, o valor de “n” variou em 

função de falta de registro do exame no prontuário; gênero e/ou idade. Como a 

população deste estudo era predominantemente composta por adultos jovens, os 

exames exigidos só a partir de uma determinada idade ou em função do gênero, 

acabaram por reduzir a amostra, em alguns casos. Por exemplo, a mamografia para 

mulheres > 40 anos, o eletrocardiograma para servidores > 30 anos e o PSA para 

homens > 40 anos. 
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Tabela 4: Doenças e agravos não transmissíveis autorreferidos¹ em relação ao perfil 
sociodemográfico, pressão arterial e índice de massa corporal entre servidores admitidos na 
Universidade Federal de Goiás no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013. 

Doenças crônicas e agravos não 

transmissíveis autorreferidos¹ SIM NÃO 

       p* 

n (%) n (%) 

 

Sexo    

Feminino 173 (50,9) 6(33,3) 

0,147 
Masculino 167(49,1) 12(66,7) 

Total 340(100,0) 18(100,0) 

Idade agrupada    

18 a 24 anos 33(9,7) 3 (16,7) 

0,171 

25 a 34 anos 215(63,2) 7 (38,9) 

35 a 44 anos 71(20,9) 7 (38,9) 

45 a 55 anos 21(6,2) 1 (5,6) 

Total 340(100,0) 18(100,0) 

Estado civil    

Solteiro 175(51,6) 9 (50,0) 

0,965 

Casado 143(42,2) 8 (44,4) 

Viúvo 1(0,3) 0 (0,0) 

Divorciado 13(3,8) 1 (5,6) 

União estável 7(2,1) 0 (0,0) 

Total 339(100,0) 18(100,0) 

Escolaridade    

Segundo grau 5 (1,5) 0 (0,0) 

0,704 

Graduação 88 (26,0) 6 (33,3) 

Pós- graduação  246 (72,6) 12 (66,7) 

Total 339(100,0) 18(100,0) 

Função na universidade    

Docente substituto 123 (36,2) 7 (38,9) 

0,927 

Docente efetivo 112 (32,9) 6 (33,3) 

Técnico administrativo 97 (28,5) 5 (27,8) 

Não definida 8 (2,4) 0 (0,0) 

Total 340(100,0) 18(100,0) 

Pressão arterial    

Normal 188 (56,0) 7 (41,2) 

≤0,001 

Normal limítrofe 66 (19,6) 2 (11,8) 

Hipertensão leve 65 (19,3) 3 (17,6) 

Hipertensão moderada 17 (5,1) 3 (17,6) 

Hipertensão grave 0 (0,0) 2 (11,8) 

Total 336(100,0) 17(100,0) 

Índice de massa corporal    

Subnutrido  8 (2,4)      0 (0,0)               

Peso ideal 194 (57,2) 6  (33,3)  

Sobrepeso  97 (28,6) 8(44,4)  

Primeiro grau de obesidade  29 (8,6) 2 (11,1)  
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Continuação da Tabela 4. 

Doenças crônicas e agravos não 

transmissíveis autorreferidos¹ SIM NÃO 

       p* 

n (%) n (%) 

 

Índice de massa corporal    

Segundo grau de obesidade  9 (2,7) 1 (5,6)  

Obesidade mórbida 2 (0,6)   1 (5,6)    0,098 

Total 339(100,0) 18(100,0)  

 * Qui-quadrado 
1 Por “doenças e agravos não transmissíveis autorreferidos” entendam-se os antecedentes 

pessoais de doenças do coração, de hipertensão arterial sistêmica, de “palpitação ou dor no 
peito”, de diabetes mellitus e de dislipidemia. 
 

 
A glicemia estava normal entre (93,0% servidores. As funções renal e 

hepática também apresentaram-se normais na maioria dos servidores. Quanto ao 

perfil lipídico, o colesterol total apresentou-se aumentado (≥ 200mg/dL) em 107 

indivíduos (30,3%); o colesterol-LDL estava aumentado em mais de um quarto dos 

servidores (25,7%) e o colesterol-HDL estava diminuído em 26%.  O nível de 

triglicerídeos encontrava-se aumentado em 19,1% dos servidores,o 

eletrocardiograma estava normal em 186 indivíduos (89,4%) (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Frequência absoluta e relativa dos exames complementares realizados pelos 
servidores admitidos na Universidade Federal de Goiás no período de janeiro de 2012 a janeiro 
de 2013. 

Variáveis 
n(%) Resultado Total de servidores 

Colesterol total 246 (69,7) 
107 (30,3) 

Normal 
Aumentado 

353 

Colesterol –LDL 252 (74,3) 
87 (25,7) 

Normal 
Aumentado 

339 

Colesterol-HDL 
34 (9,8) 
222 (64,2) 
90 (26) 

Normal 
Aumentado 
Diminuído 

346 

Triglicerídeos 
284 (80,9) 
67 (19,1) 

Normal 
Aumentado 

351 

Transaminase oxalacética (TGO) 
 

342 (97,2) 
10 (2,8) 

Normal 
Aumentado 

352 

Transaminase pirúvica (TGP) 
324 (92,0) 
28(8) 

Normal 
Aumentada 

352 

Gama-glutamil-transferase 
303 (88,1) 
41 (11,9) 

Normal 
Aumentada 

344 

Glicemia 
332 (93,0) 
20 (5,6) 
5 (1,4) 

Normal 
Aumentada 
Diminuída 

357 

Uréia 340 (96,9) 
11 (3,1) 

Normal 
Aumentada 

351 

Creatinina 348 (98,0) 
7 (2,0) 

Normal 
Aumentada 

355 
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Continuação da Tabela 5. 

Variáveis 
n(%) Resultado Total de servidores 

Antigeno da Hepatite B 3 (0,9) 
349 (99,1) 

Reagente 
Não reagente 

         352 

Anticorpos da Hepatite C 
1 (0,3) 
347 (99,7) 

Reagente 
Não reagente 

348 

Anticorpos da Hepatite B 
162 (47,4) 
180 (52,6) 

Reagente 
Não reagente 

342 

Anticorpos da Hepatite B- core 
8 (2,3) 
336 (97,7) 

Reagente 
Não reagente 

344 

Hemograma 
273 (76,5) 
84 (23,5) 

Normal 
Alterado 

357 

Citologia onco-parasitária 
22 (12,5) 
154 (87,5) 

Normal 
Alterada 

176 

Campimetria 
204 (58,1) 
147 (41,9) 

Normal 
Alterada 

351 

Avaliação da Acuidade Visual 
165 (47,6) 
182 (52,4) 

Normal 
Alterado 

347 

Avaliação de elementos 
anormais e sedimento urinário 

223 (63,2) 
130 (36,8) 

Normal 
Alterado 

353 

Antígeno prostático específico 
25 (96,2) 
1 (3,8) 

Normal 
Alterado 

26 

Eletrocardiograma 
186 (89,4) 
22 (10,6) 

Normal 
Alterado 

208 

Mamografia 
37 (88,1) 
5 (11,9) 

Normal 
Alterado 

42 

 

Das 176 mulheres que realizaram o exame de citologia onco-parasitária 

(Tabela 5), 154 (87,5%) apresentaram alteração do tipo inflamatória mas não houve 

casos de malignidade. A mamografia mostrou-se alterada, com resultado “achado 

provavelmente benigno” (BI-RADS 3 - Breast Image Reporting and Data System) em 

5 mulheres de uma população de 42 mulheres com idade ≥ 40 anos (Tabela 5). 

Apenas 1 homem, da população de 26 indivíduos com idade ≥ 40 anos 

apresentou dosagem do antígeno prostático específico (PSA) alterado (Tabela 5).  

Apresentaram-se, também alteradas, a campimetria em 147 indivíduos 

(41,9%) e a acuidade visual em 182 servidores (52,4%) (Tabela 5).  

Exames laboratoriais foram realizados pelos servidores admitidos e não 

houve diferenças estatisticamente significantes (nível de significância de 95%) entre 

doenças crônicas não transmissíveis autorreferidas e exames laboratoriais, exceto 

pela dosagem de uréia (p=0,046) (Tabela 6).  
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Tabela 6: Associação entre doenças e agravos não transmissíveis autorreferidos  exames 
laboratoriais entre servidores admitidos na Universidade Federal de Goiás no período de janeiro de 
2012 a janeiro de 2013.  

Doenças e agravos não transmissíveis 
autorreferidos  

Não  Sim p* 
  n  % n  % 

Exames laboratoriais 
     Colesterol total 
     Normal 236 70,2 10 58,8 

 Aumentado 100 29,8 7 41,2 
 Total 336 100,0 17 100,0 0,318 

Colesterol LDL 
     Normal 242 74,9 10 62,5 

 Aumentado 81 25,1 6 37,5 
 Total 323 100,0 16 100,0 0,267 

Colesterol HDL 
     Normal 33 10,0 1 5,9 

 Aumentado 210 63,8 12 70,6 
 Diminuído 86 26,1 4 23,5 
 Total 329 100,0 17 100,0 0,802 

Triglicerídeos 
     Normal 273 81,7 11 64,7 

 Aumentado 61 18,3 6 35,3 
 Total 334 100,0 17 100,0 0,081 

Transaminase oxalacética 
(TGO) 

     Normal 324 97,0 18 100,0 
 Aumentado 10 3,0 0 - 
 Total 334 100,0 18 100,0 0,456 

Transaminase pirúvica (TGP) 
     Normal 309 92,5 15 83,3 

 Aumentado 25 7,5 3 16,7 
 Total 334 100,0 18 100,0 0,161 

Gama-glutamil transferase 
     Normal 289 88,4 14 82,4 

 Aumentado 38 11,6 3 17,6 
 Total 327 100,0 17 100,0 0,455 

Glicemia 
     Normal 317 93,5 15 83,3 

 Aumentado 17 5,0 3 16,7 
 Diminuído 5 1,5 0 - 
 Total 339 100,0 18 100,0 0,100 

Uréia 
     Normal 324 97,3 16 88,9 

 Aumentada 9 2,7 2 11,1 
 Total 333 100,0 18 100,0 0,046 

Creatinina 
     Normal 331 98,2 17 94,4 

 Aumentada 6 1,8 1 5,6 
 Total 337 100,0 18 100,0 0,262 

* Qui-quadrado 

Observou-se que da população estudada 19 indivíduos (5,6%) apresentaram  
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a Síndrome Metabólica (SM). A SM foi identificada já em adultos jovens, na faixa 

etária de 25 a 34 anos (n=12). Houve significância estatística da SM em relação ao 

sexo masculino (p=0,002) e nos indivíduos com excesso de peso corporal (p≤0,001). 

(Tabela 7). 

Tabela 7: Associação entre Síndrome Metabólica, perfil sociodemográfico e índice de massa corporal 
entre servidores admitidos na Universidade Federal de Goiás no período de janeiro de 2012 a janeiro 
de 2013.  

 

Síndrome Metabólica 
 

 

Perfil sociodemográfico e IMC  

Não Sim  p* 
  n  % n  % 

Sexo 
     Feminino 176 51,9 3 15,8 

 Masculino 163 48,1 16 84,2 
 Total 339 100,0 19 100,0 0,002 

Idade_agrupada 
     18 a 24 anos 36 10,6 0 0,0 

 25 a 34 anos 210 61,9 12 63,2 
 35 a 44 anos 73 21,5 5 26,3 
 45 a 55 anos 20 5,9 2 10,5 
 Total 339 100,0 19 100,0 0,417 

Estado civil 
     Solteiro 177 52,4 7 36,8 

 Casado 141 41,7 10 52,6 
 Viúvo 1 0,3 0 0,0 
 Divorciado 13 3,8 1 5,3 
 União estável 6 1,8 1 5,3 
 Total 338 100,0 19 100,0 0,625 

Escolaridade 
     Segundo grau 4 1,2 1 5,3 

 Graduação 92 27,2 2 10,5 
 Pós graduação  242 71,6 16 84,2 
 Total 338 100,0 19 100,0 0,109 

Índice de massa 
corporal 

     Subnutrido  8 2,4 0 0,0 
 Peso ideal 197 58,3 3 15,8 
 Levemente acima do 

peso  95 28,1 10 52,6 
 Primeiro grau de 

obesidade  29 8,6 2 10,5 
 Segundo grau de 

obesidade  7 2,1 3 15,8 
 Obesidade mórbida 2 0,6 1 5,3 
 Total 338 100,0 19 100,0 <0,001 

* Qui Quadrado 
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A associação entre SM e antecedentes familiares de problemas no coração, 

hipertensão arterial sistêmica, Diabetes mellitus e dislipidemia referidos pelos 

servidores estão presentes na Tabela 8. (Tabela 8). 

Tabela 8 - Associação entre Síndrome Metabólica e antecedentes familiares entre servidores 
admitidos na Universidade Federal de Goiás no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013. 

Síndrome metabólica 
  

Não Sim 
p* 
  

n  % n  % 
 Antecedentes familiares 

     Problemas no coração 

     Sim 108 32,6 7 36,8 
 Não 223 67,4 12 63,2 
 Total 

331 100,0 19 100,0 0,704 
Hipertensão arterial  
Sistêmica 

    Sim 195 57,9 11 57,9 
 Não 142 42,1 8 42,1 
 Total 337 100,0 19 100,0 0,998 

Diabetes mellitus 

     Sim 111 33,0 6 31,6 
 Não 225 67,0 13 68,4 
 Total 336 100,0 19 100,0 0,895 

Dislipidemia 

     Sim 146 44,1 7 36,8 
 Não 185 55,9 12 63,2 
 Total 331 100,0 19 100,0 0,535 

* Qui-quadrado 

Observou-se diferença estatisticamente significante no IMC em relação ao 

excesso de peso no sexo masculino (p=0,002) e associação entre IMC ≥ 25 kg /m² e 

aumento da pressão arterial sistêmica (p≤0,001) (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Associação entre índice de massa corporal, perfil sociodemográfico e pressão arterial entre 
servidores admitidos na Universidade Federal de Goiás no período de janeiro de 2012 a janeiro de 
2013. 

Índice de massa corporal 
  

Peso ideal Excesso de peso  p* 
  n  % n  % 

Sexo  
     Feminino 123 61,5 50 33,6 ≤0,001 

Masculino 77 38,5 99 66,4 
 Total 200 100,0 149 100,0 
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Continuação da Tabela 9. 

Índice de massa corporal 
  

Peso ideal Excesso de peso  p* 
  n  % n  % 

Idade agrupada 

     
18 a 24 anos 22 11,0 13 8,7 

 25 a 34 anos 128 64,0 87 58,4 0,401 

35 a 44 anos 38 19,0 39 26,2 
 45 a 55 anos 12 6,0 10 6,7 
 Total 200 100,0 149 100,0 
 

Estado civil 

     
Solteiro 104 52,3 73 49,0 

 Casado 85 42,7 64 43,0 
 Viúvo 0 0,0 1 0,7 0,316 

Divorciado 5 2,5 9 6,0 
 União estável 5 2,5 2 1,3 
 Total 199 100,0 149 100,0 
 

Escolaridade  

     
Segundo grau 3 1,5 2 1,3 

 Graduação 47 23,6 44 29,5 0,462 

Pós graduação  149 74,9 103 69,1 
 Total 199 100,0 149 100,0 
 

Função na universidade 

     
Docente substituto 80 40,0 45 30,2 

 Docente efetivo 59 29,5 57 38,3 0,220 

Técnico administrativo 56 28,0 44 29,5 
 Não definida 5 2,5 3 2,0 
 Total 200 100,0 149 100,0 
 

Pressão arterial 

     
Normal 135 68,5 52 35,4 

 Normal limítrofe 36 18,3 32 21,8 
 Hipertensão leve 24 12,2 43 29,3 ≤0,001 

Hipertensão moderada 2 1,0 18 12,2 
 Hipertensão grave 0 0,0 2 1,4 
 Total    197 100,0 147 100,0 

 *Qui-quadrado 

 

Notou-se diferença estatisticamente significante (p= 0,003) entre IMC ≥ 25 

kg/m² e antecedentes pessoais de hipertensão arterial sistêmica. (Tabela 10). 

Em relação aos hábitos de vida, a maioria dos servidores relatou não fazer 

uso de tabaco (92,3%) ou de bebidas alcoólicas (94,5%). (Tabela 11). 
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Tabela 10. Associação entre índice de massa corporal e antecedentes familiares e pessoais relatados 
entre servidores admitidos na Universidade Federal de Goiás no período de janeiro de 2012 a janeiro 
de 2013. 

Índice de massa corporal 
 

Peso ideal Excesso de peso  p* 
  n  % n  % 

Antecedentes familiares 
   Problemas no coração 64 32,5 44 30,6 0,705 

Hipertensão arterial 
sistêmica 117 58,5 84 57,1 0,800 

Diabetes mellitus 68 34,2 48 32,7 0,768 

Dislipidemia 87 44,6 62 42,5 0,692 

Antecedentes pessoais 
    Hipertensão arterial 2 1,0 10 6,9 0,003 

Alergia 79 39,9 57 38,5 0,794 

Estômago 34 17,0 23 15,6 0,737 

Cansaço ou fraqueza 29 14,6 15 10,3 0,237 
Hérnia ou nódulos 
abdominais 9 4,5 5 3,4 0,610 

Dor na coluna 27 13,5 17 11,6 0,592 

Dores ou cálculos renais 15 7,5 9 6,2 0,641 
Reumatismo ou dores 
articulares 6 3,0 2 1,4 0,320 
Fraturas, luxações e 
entorses 57 28,8 47 32,4 0,470 

Problemas nos joelhos 12 6,0 12 8,3 0,419 

Dores nos braços ou ombros 13 6,5 7 4,8 0,505 

Depressão 4 2,0 3 2,1 0,982 
Sente-se capaz de executar 
tarefas pesadas 154 78,2 122 84,1 0,167 

*Qui-quadrado 
 
 
Tabela 11. Hábitos de vida (etilismo e tabagismo) entre servidores admitidos na UFG no período de 
janeiro de 2012 a janeiro de 2013 (n=358). 

Variáveis  N % 

Tabagismo Sim  27 7,5 

  Não 330 92,3 

Etilismo Sim 19 5,3 

 Não 338 94,5 

 

 

A maioria (99,7%) dos servidores admitidos no período de janeiro de 2012 a 

janeiro de 2013 foram considerados aptos no atestado de saúde ocupacional. 

Apenas 01 servidor (0,3%) apresentou inaptidão temporária. A maioria dos 

servidores negou antecedentes ocupacionais, como acidente de trabalho, doença 

devida ao trabalho e afastamento pelo Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS) (Tabela 12). 
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Tabela 12. Antecedentes ocupacionais entre servidores admitidos na UFG no período de janeiro 
de 2012 a janeiro de 2013. 

Variáveis   N(%) Total  

Acidente de trabalho Sim  10 (2,8) 356 

Não  346 (96,6) 

Doença devida ao trabalho Sim  5 (1,4) 356 

Não  351 (98,0) 

Afastamento pelo INSS Sim  22 (6,1) 353 

Não  331 (92,5) 

 

Quanto à avaliação da sanidade mental, 358 (100%) servidores admitidos no 

período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013 foram considerados aptos nos 

atestados emitidos por médico psiquiatra. 

6.2 ARCO DE MAGUEREZ 

Assim, a partir dos resultados obtidos no levantamento epidemiológico, 

propôs-se o uso da metodologia da problematização pela utilização do Método do 

Arco de Maguerez. 

 

 

Neste esquema constam cinco etapas que se desenvolveram a partir da 

realidade encontrada junto aos servidores da UFG admitidos no período de janeiro 

de 2012 a janeiro de 2013. 
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A primeira etapa do Arco de Maguerez envolveu a observação da realidade 

(observação do problema); a segunda etapa, a identificação de pontos-chaves 

(causas, o porquê dos problemas existirem); a terceira etapa, a teorização 

(embasamento teórico através da literatura); a quarta etapa, hipótese de solução 

(possíveis soluções, o que precisa acontecer para resolver o problema) e a quinta 

etapa, a aplicação à realidade (decisão executada ou encaminhada para solução do 

problema). 

Assim, aplicou-se o ARCO DE MAGUEREZ: 

1- Observação da realidade 

O perfil epidemiológico entre os servidores admitidos na Universidade Federal 

de Goiás, no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013 foi realizado para 

identificar os fatores de risco ou doenças já detectadas nessa população para propor 

ações de educação permanente em saúde. 

2- Pontos-Chaves 

Observou-se então: 

• Alta prevalência de fatores de risco para doenças crônicas não 

transmissíveis na população estudada; 

•  A necessidade de educação permanente em saúde para servidores da 

UFG; 

• A necessidade de sensibilização dos gestores em todos os níveis 

hierárquicos para a implementação da Política de Atenção à Saúde do servidor 

público federal; 

•   A necessidade de uma Política de promoção da saúde na UFG. 

3- Teorização  

As profundas modificações que aconteceram em diferentes áreas do 

conhecimento nas últimas décadas provocaram grande impacto sobre as estratégias 

de ensino-aprendizagem e os processos de produção, desenvolvimento e 
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distribuição do conhecimento. O aumento do conhecimento torna imprescindível a 

necessidade de “aprender a aprender” durante toda a vida.  

No contexto da mudança do perfil epidemiológico e demográfico da 

população, predominando doenças crônicas não transmissíveis e o envelhecimento 

populacional, emergiu a importância do trabalho multiprofissional e interdisciplinar 

para enfrentar as complexas necessidades de saúde das pessoas e das 

comunidades, não apenas pela prevenção mas principalmente pela promoção da 

saúde. 

No referencial teórico há um maior detalhamento dos aspectos relacionados a 

esta abordagem. 

4- Hipóteses de solução  

A educação permanente em saúde surgiu como uma proposta de solução, à 

medida que, os resultados obtidos do perfil epidemiológico e a discussão sobre os 

determinantes sociais pertinentes a essa realidade poderão subsidiar ações de 

vigilância à saúde e elaboração de políticas públicas na universidade, com foco na 

promoção de saúde, para uma universidade saudável.  

Assim sendo, após a formação de facilitadores em educação permanente na 

equipe do SIASS, essa equipe deverá implementar ações de educação permanente 

nas unidades da UFG.  

5- Aplicação à realidade 

Será proposta uma intervenção nas unidades da UFG, iniciando-se pela 

formação de facilitadores em educação permanente na equipe de profissionais do 

SIASS/UFG, visto que esta é a unidade responsável pela saúde do servidor da UFG. 

As ações de intervenção deverão ser pactuadas com o reitor da Universidade 

Federal de Goiás e gestores das unidades da UFG, para que sejam realizadas de 

acordo com cada realidade, com os profissionais envolvidos nos diversos cursos de 

educação permanente. 

Algumas propostas de ação poderão ser discutidas com os servidores da 

UFG, como por exemplo: 
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- Promoção de Atividades Físicas:  

      • Criação de espaços na universidade para a prática de esportes e exercícios 

físicos. 

 Propor a criação de uma Academia da Saúde na UFG, na própria 

unidade do SIASS que dispõe de amplo salão no 2º andar ou 

atividades ao ar livre na Praça Universitária e Campus Samambaia, 

com supervisão técnica de acadêmicos da educação física, 

enfermagem e nutrição. Além da melhora da qualidade de vida do 

servidor, poderá aí surgir um campo de estágio para os alunos de 

graduação.  

- Promoção de Hábitos Saudáveis:  

      • Acesso facilitado a alimentos saudáveis nas diversas cantinas existentes nas 

unidades da UFG. 

 Propor parcerias com o Serviço de Nutrição para padronização dos 

restaurantes e lanchonetes das diversas unidades dentro da UFG para 

redução do teor das gorduras trans, de sal e dos carbohidratos nos 

alimentos e aumento da oferta de frutas e legumes nas refeições e 

lanches. 

 Divulgar e incentivar a participação dos servidores na pesquisa 

desenvolvida pelo SIASS e FANUT/UFG com os objetivos de identificar 

o Perfil Alimentar e Nutricional dos servidores públicos federais das 

partícipes e demais membros da comunidade escolar, e de 

implementar ações de Educação Alimentar e Nutricional no ambiente 

virtual (SIASS, 2013). 

 Propor parcerias com a Escola de Agronomia e com as Centrais de 

Abastecimento de Goiás S/A (CEASA) para maior acesso da 

comunidade universitária a produtos orgânicos com menor custo. 

- Programa: UFG 100% Sem Tabaco: 

 Estimular hábitos de vida saudáveis e propor ações incentivadoras 

para a cessação do hábito de fumar, propor maior controle da 
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propaganda nos pontos de venda nos campi da UFG. Apesar de que 

neste estudo a prevalência de tabagismo foi baixa entre os servidores 

pesquisados, o programa é importante já que o tabagismo é um fator 

de risco para desenvolver várias DCNT e uma preocupação da OMS 

pela alta prevalência mundial. 

- Ambientes de trabalho saudáveis:  

      • Organização de comissões de saúde do servidor por local de trabalho (CISSP). 

 Estabelecer redes de apoio e fortalecer a organização e participação 

das pessoas e da comunidade universitária, especialmente dos grupos 

vulneráveis, em ações coletivas para a melhoria de suas condições de 

trabalho, saúde e bem-estar, e para que se constituam em atores 

sociais e participantes ativos das decisões da vida social. 
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7. DISCUSSÃO 

Existiram algumas limitações no exame admissional dos servidores avaliados, 

mas não inviabilizaram sua importância e a necessidade de estudar seus resultados. 

Os exames laboratoriais não foram realizados em um mesmo laboratório, o que 

pode levar a diferentes técnicas de exames e consequentes diferenças nos 

resultados. Alguns problemas de saúde ou de comportamento podem também 

apresentar uma tendência de serem ocultados ou sub-informados pelo receio do 

servidor de se prejudicar.   

Neste estudo, os exames clínicos admissionais alterados contrastaram com o 

elevado percentual de auto-avaliação do estado de saúde ”bom”. Isto pode ser em 

função de que o conceito de saúde é polissêmico; cada pessoa tem valores, 

percepções, sentimentos e atitudes próprias em relação à saúde, que podem variar 

muito entre indivíduos e entre grupos populacionais. O fato de um indivíduo 

apresentar algum tipo de alteração em sua saúde, necessariamente não o impede 

de ter uma vida saudável.  

Nesta pesquisa houve destaque para alguns fatores de risco para DCNT, por 

terem maior prevalência na população estudada. 

Os servidores recém-admitidos na UFG apresentaram prevalências elevadas 

para os fatores de risco estudados para as DCNT, principalmente no sexo 

masculino, surgindo já no adulto jovem. Essa situação dos indicadores de saúde dos 

servidores admitidos na UFG no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013 não 

diferiu das tendências mundiais e do Brasil (UNWIN, ALBERT, 2006). As 

prevalências de sobrepeso, obesidade e hipertensão arterial no estudo da UFG 

foram, respectivamente, de 29,4% (n=105); 12,3%(n=44) e 25,6%(n=90). Não se 

identificou caso de diabetes nesta amostra. 

A falta de padronização encontrada entre os diversos estudos publicados 

dificultou e limitou a análise comparativa com outras regiões do país (LESSA, 2006) 

devido aos diferentes métodos, faixa etária e parâmetros utilizados. Contudo, estes 

dados de exames admissionais servirão de base para análise da evolução de 

tendências das prevalências de fatores de risco em futuros estudos para o 

planejamento de ações educativas para a promoção da saúde. 
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A prevalência de hipertensos (pressão arterial sistólica (PAS)≥ 140 mmHg 

e/ou pressão arterial diastólica (PAD)≥ 90 mmHg) foi de 25,6%. Esses achados 

foram semelhantes aos estudos de Oliveira et al. (2013) e Nogueira et al. (1990),  

que também avaliaram servidores públicos - na Universidade Federal de Viçosa e 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - onde as prevalências encontradas foram 

de 24% e 30% respectivamente.  Outro estudo, de Carnelosso et al (2010) com 

3.275 indivíduos da população residente na região leste de Goiânia detectou uma 

prevalência um pouco maior de hipertensão arterial sistêmica (33,4%). 

A associação positiva do índice de massa corporal e hipertensão arterial, com 

maior prevalência no sexo masculino é concordante com os achados de Nogueira et 

al. (1990), estudo realizado entre 250 servidores selecionados randomicamente na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  

Quanto ao peso corporal, mais de 40% dos servidores apresentaram excesso 

de peso (IMC ≥ 25 kg/m²), com predominância do sexo masculino. Oliveira et 

al.(2013) analisaram fatores de risco cardiovasculares em servidores públicos da 

Universidade Federal de Viçosa e também encontraram valores semelhantes, com 

45% dos servidores com excesso de peso. Resultados semelhantes também foram 

encontrados por Carnelosso et  al. (2010) quando avaliaram a prevalência de fatores 

de risco para doenças cardiovasculares  na população com idade ≥ a 15 anos 

(n=3.275) da região leste de Goiânia, e evidenciaram alta prevalência de excesso de 

peso (44,1%) e hipertensão arterial (33,4%).  

Estes dados também foram semelhantes aos obtidos em outros dois estudos 

na população brasileira. A Pesquisa de Orçamento Familiar (POF/2008-2009), 

realizada pelo IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, constatou que 40% da 

população brasileira ≥20 anos apresentava excesso de peso. O Inquérito realizado 

pelo telefone, ou seja, autorreferido (VIGITEL, 2012), com adultos ≥ 18 anos em 27 

cidades brasileiras evidenciou excesso de peso (IMC≥25 kg/m²) em 51% da 

população brasileira. No entanto, diferiu em relação à proporção entre os sexos, 

sendo 54,5% no sexo masculino e 48,1% no sexo feminino.  

Quanto às alterações no perfil lipídico, os dados mostraram que as 

prevalências totais das dislipidemias na população estudada estava presente em 
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percentuais importantes. As prevalências destas alterações foram semelhantes às 

encontradas por trabalhos que utilizaram metodologia similar, como o estudo de 

Nogueira et al. (1990) sobre o colesterol e outros fatores de risco cardiovasculares 

nos servidores da UFRJ que detectou prevalência de hipertensão arterial e 

hipercolesterolemia em 30% e 22% respectivamente. Porém, o estudo da UFG 

apresentou prevalência menor de hipercolesterolemia (30,3%) quando comparada 

com a pesquisa de Carnelosso et al. ( 44,4%), realizado em população bem distinta 

– ressalte-se – na região leste de Goiânia. 

Quanto à associação entre uréia e doenças autorreferidas, sabe-se que a 

doença renal crônica é considerada um problema de saúde pública e sua incidência 

vem aumentando em razão do crescimento no número de diabéticos, hipertensos e 

do envelhecimento da população (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 

2014). 

Quanto ao tabagismo houve divergência acentuada. Na UFG apenas 7,6% da 

população estudada referiu que fuma ou fumou em algum momento de vida, em 

contraste com a prevalência de 38% de tabagismo no estudo supracitado da UFRJ e 

no de Carnelosso et al. (2010) que encontrou 16,2%.  

É possível que haja uma sub-informação em razão da população estudada 

estar se submetendo a exame admissional para posse no serviço público, enquanto 

na UFRJ os indivíduos já eram servidores e aderiram espontaneamente após 

convocação por carta.  

Em relação à síndrome metabólica, não foram encontrados estudos sobre a 

prevalência da SM com dados representativos da população brasileira. Estimativas 

contemporâneas demonstram que, nos Estados Unidos, a SM afeta 22% de sua 

população adulta e 4,2% dos adolescentes entre 12 e 16 anos de idade. No Brasil, a 

prevalência da SM encontrada recentemente entre adultos foi de 21,6% 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2005) e de 29,8% (SALAROLI, 

2007). 

 No entanto, estudos em diferentes populações, como a mexicana, a norte-

americana e a asiática, revelam prevalências elevadas da SM, dependendo do 

critério utilizado e das características da população estudada, variando as taxas de 
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12,4% a 28,5% em homens e de 10,7% a 40,5% em mulheres (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2005). 

 Observou-se, entre os servidores admitidos na UFG, que a Síndrome 

Metabólica (SM) teve menor prevalência, presente apenas em 19 indivíduos, ou 

seja, 5,6%. Porém, destes a SM já foi identificada em adultos jovens (n= 12), na 

faixa etária de 25 a 34 anos. A SM foi predominante no sexo masculino (p=0,002) e 

entre indivíduos com excesso de peso corporal (p≤0,001). 

 Resultados semelhantes obtiveram Jordan et al. (2012) ao realizarem um 

estudo utilizando os mesmos critérios da NCEP-ATPIII, com o objetivo de descrever 

a prevalência e os fatores associados à síndrome metabólica em 1.263 adultos 

nova-iorquinos, não institucionalizados, com idade ≥ 20 anos. A prevalência 

encontrada foi de 26,7%, que aumentou com a idade e com o IMC. Ao contrário do 

presente estudo, onde a prevalência foi maior no sexo masculino, Jordan et al. 

(2012) observaram prevalência maior entre as mulheres (30,1%) do que entre os 

homens (22,9%). As mulheres também foram identificadas com 1,8 mais chances de 

desenvolver a SM (p< 0,001) no estudo realizado por Leitão e Martins (2012) 

utilizando os critérios supracitados em estudo transversal para determinar a relação 

da SM com o perfil sociodemográfico. A amostra aleatória foi constituída por 

usuários de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de São Paulo, 

totalizando 452 indivíduos, a maioria do sexo feminino, com idade entre 40-49 anos. 

Enquanto no estudo de Jordan et al. (2012) os fatores de risco mais presentes 

foram a obesidade abdominal, glicemia de jejum e pressão arterial elevadas, nos 

servidores recém-admitidos da UFG, a pressão arterial foi um fator de risco 

presente, observada em quase metade da amostra, a glicemia em jejum elevada 

ocorreu apenas em 5,6% (n=20) dos indivíduos e quanto à circunferência abdominal 

não havia registro nos prontuários médicos.  

Jordan et al. (2012) sugeriram que os resultados encontrados identificaram 

grupos populacionais que poderiam ser encaminhados para o tratamento preventivo, 

oferecendo um referencial para avaliação das intervenções na SM e seus fatores de 

risco. As morbidades que compõem a SM representaram um grave problema de 

saúde pública nessa população. 
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No Brasil, Leitão e Martins (2012) realizaram estudo para o diagnóstico de SM 

utilizando os mesmos critérios já mencionados. A prevalência de SM numa UBS foi 

de 56,1% e na outra, 34,0%. A escolaridade apresentou associação com a SM, 

sendo que os indivíduos com menor escolaridade tiveram maior prevalência, 

diferentemente do presente estudo, onde não houve associação com a escolaridade 

(p=0,109). Contudo não se pode esquecer que a escolaridade do servidor público, 

incluindo os técnicos- administrativos, é de, no mínimo, o ensino médio..   

Quanto às alterações apresentadas na citologia onco-parasitária, estudo na 

UFG evidenciou citologia onco-parasitária inflamatória em 154 (87,5%) servidoras, 

resultado semelhante aos encontrados por Souza (2009) que realizou estudo 

descritivo em 18 mulheres recrutadas em clínicas ginecológicas na região 

metropolitana de Vitória (ES). Houve registro diário de hábitos de vestuário, higiene, 

práticas sexuais e sintomas e autocoleta vaginal durante, no mínimo, 30 dias; os 

esfregaços vaginais apresentaram inflamação em 94,4% das participantes em algum 

momento da vida. Os hábitos citados bem como os sintomas, microbiota, citólise e 

inflamação variaram marcadamente entre as mulheres e ao longo dos dias em uma 

mesma mulher. 

 A mamografia mostrou-se alterada, com resultado “achado provavelmente 

benigno” (BI-RADS 3 - Breast Image Reporting and Data System) em 5 mulheres de 

uma população de 42 mulheres com idade ≥ 40 anos. A mamografia BI-RADS 3 é 

um critério para que a paciente seja acompanhada por novo exame mamográfico 

num período de seis meses.  Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia (2011), 

mais de 98% dos pacientes que recebem essa classificação não têm neoplasia 

maligna de mama. 

Quanto à avaliação da acuidade visual, um exame oftalmológico de rotina 

permite detectar precocemente as principais doenças oculares, que incapacitam 

crianças e adultos para a vida e o trabalho (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

OFTALMOLOGIA, 2013).  

No exame admissional da UFG, houve elevada prevalência de alterações da 

acuidade visual (defeitos de refração). Nas bases consultadas (LILACS, SCIELO e 

PUBMED) ao se pesquisar os descritores “refractive errors” e “prevalence” a maioria 
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dos estudos se referiam aos escolares e idosos. Em levantamento epidemiológico 

retrospectivo de 2.361 prontuários de pacientes com defeitos de refração atendidos 

no Núcleo do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

entre 1996 e 1998 constatou-se a elevada prevalência destas alterações visuais. O 

maior contingente de pacientes apresentava presbiopia - 41,8% (987 casos), 

principalmente na faixa acima de 40 anos, seguida pela hipermetropia em 29,69% 

(701 casos) na faixa de 0 a 19 anos, miopia em 18,38% (434 casos) mais presente 

na faixa etária entre 20 e 29 anos e astigmatismo em 10,12% (239 casos) entre 10 e 

39 anos. (BARROS; DIAS, 2000).  

Em relação à campimetria, é um exame que estuda a percepção visual central 

e periférica em torno de 180 graus, considerando-se a visão com os dois olhos. Em 

muitas doenças oculares e neurológicas esta visão espacial é reduzida e a única 

maneira de detectar esta perda é estudando o campo de visão. Nesta pesquisa a 

campimetria apresentou-se alterada em quase metade servidores  examinados 

(n=147). É um teste psicofísico que pode variar de um dia para outro, depende do 

treinamento para o exame, do profissional que o realiza e da capacidade de 

colaboração do paciente. A falta de concentração no exame, por exemplo, motivada 

por cansaço, pode falsear o resultado. (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 

2010).  

Observou-se, então, que a alta prevalência de alterações na avaliação da 

acuidade visual e campimetria foi similar aos dados encontrados nesta pesquisa, 

mesmo levando-se em consideração a menor amplitude desta amostra.  

Estes estudos sinalizaram a necessidade de manter o exame oftalmológico no 

exame admissional para garantir que os servidores tenham acesso adequado à 

correção óptica, prevenindo baixa visão e cegueira e detectando cegueira anterior 

ao ingresso no serviço público.  

Os resultados obtidos também indicaram a necessidade de intervenções de 

promoção da saúde e a educação permanente representa uma estratégia eficiente. 

Sendo a UFG uma instituição que possui uma estrutura organizacional de 

grande porte e tendo em sua composição uma grande quantidade de servidores, é 
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necessário pensar a organização dessas ações de educação permanente em 

diversas fases, estruturadas por unidades de ensino e tendo o apoio dos gestores. 
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8. CONCLUSÕES 

Concluiu-se que entre os servidores avaliados em exame admissional no 

período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013 houve: 

o alta prevalência de fatores de risco cardiovascular para o 

desenvolvimento de Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), 

como Hipertensão Arterial Sistêmica, Hipercolesterolemia, 

Sobrepeso/Obesidade e Síndrome Metabólica numa população 

predominantemente composta por adultos jovens.   

o associações entre índice de massa corporal aumentado e sexo 

masculino; hipertensão arterial sistêmica e antecedentes pessoais de 

hipertensão arterial; 

o associação entre Doenças Crônicas Não Transmissíveis autorreferidas 

e hipertensão arterial;  

o associação entre Síndrome Metabólica e sexo masculino e índice de 

massa corporal aumentado. 

o baixa prevalência de auto-relato de tabagismo e etilismo. 

o aptidão no atestado de sanidade mental entre todos os servidores 

pesquisados. 

o aptidão no atestado de saúde ocupacional em 99,7% dos servidores. 

o alta prevalência de defeitos de refração no exame de acuidade visual e 

de alterações da campimetria. 

o alta prevalência de citologia onco-parasitária inflamatória nas servidoras 

e baixa prevalência de mamografias alteradas. 

o alta prevalência de eletrocardiogramas normais. 

o há necessidade de intervir com ações educativas promocionais para os 

servidores da UFG. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O perfil epidemiológico obtido deverá servir de subsídio para desenvolver 

ações educativas em saúde para os servidores da UFG. A primeira estratégia 

proposta é desenvolver essas ações educativas, por meio da educação permanente 

em saúde, com a equipe multiprofissional da Unidade do SIASS/UFG, visto que, 

estes são os servidores que podem desenvolver ações de promoção de saúde a 

todos os demais servidores. É coerente, portanto, que se inicie esse processo no 

próprio ambiente de trabalho.  

Ao refletir sobre uma situação diagnosticada e concreta, as propostas de 

soluções passam a ser mais viáveis e, sobretudo, descentralizadas. Sendo assim, 

diante das informações obtidas com o levantamento epidemiológico no exame 

admissional de servidores da UFG, é possível propor aos profissionais do 

SIASS/UFG, uma reflexão sobre esses achados, com ênfase na promoção da 

saúde. 

Essa estratégia da educação permanente em saúde permitirá a ampliação do 

escopo desta pesquisa, por meio da discussão sobre os determinantes sociais da 

saúde, isto é, dos fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos 

e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus 

fatores de risco na comunidade universitária. 

Neste sentido, esta pesquisa propõe a educação permanente em saúde como 

uma estratégia para a discussão sobre a situação de saúde do servidor da UFG. 

Assim, a partir deste perfil epidemiológico poderão ser produzidos novos 

conhecimentos e informações sobre as relações entre os determinantes sociais e a 

situação de saúde do trabalhador, particularmente as iniquidades de saúde, a fim de 

se fundamentar políticas e programas pela UFG. 

Assim, esta pesquisa também poderá servir como parâmetro para futuros 

estudos de vigilância epidemiológica pelo SIASS e como subsídio aos gestores para 

a implantação e implementação de políticas públicas para a promoção da saúde na 

comunidade universitária, visando a uma universidade saudável.      
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A educação permanente em saúde tem a estratégia da aprendizagem 

significativa e, assim, ela permite fazer a interlocução com os problemas enfrentados 

na realidade, além de levar em consideração os conhecimentos e as experiências 

que as pessoas possuem. Para que a aprendizagem se torne significativa, a 

construção do conhecimento passa pela problematização (NUNES et al., 2008). 

“Problematizar significa refletir sobre determinadas situações, questionando fatos, 

fenômenos, ideias, compreendendo os processos e propondo soluções” (BRASIL, 

2005). 

Portanto, os dados obtidos na pesquisa apontam a necessidade de propor um 

curso de formação de facilitadores em educação permanente em saúde como uma 

atividade educativa e de caráter contínuo, cujo eixo norteador é a transformação do 

processo de trabalho a partir da problematização do cotidiano dos serviços para 

melhora das práticas, inclusive com transferência de recursos para a implantação 

dessas ações, de forma intersetorial e integrada. 
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10. ESTRUTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FALICITADORES EM 
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA OS SERVIDORES DO 
SUBSISTEMA INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 

10.1 OBJETIVO GERAL DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 
PARA SERVIDORES DO SIASS/UFG:  

• Problematizar o cotidiano dos serviços no SIASS para melhora das práticas e 

transformação do processo de trabalho visando a promoção da saúde. 

10.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

     • Diagnosticar as potencialidades e nós críticos existentes no ambiente de 

trabalho e na saúde do trabalhador do SIASS; 

     • Construir, coletivamente, propostas de intervenção e melhorias nos pro-

cessos e ambientes de trabalho, a partir da problematização da realidade; integran-

do práticas e saberes interdisciplinares; 

     • Promover a Saúde e prevenir agravos e doenças nos servidores do 

SIASS; 

     • Sensibilizar gestores e servidores do SIASS sobre o PASS; 

     • Propiciar reflexão sobre possíveis novos pactos de convivência e práticas 

que aproximem as áreas de atuação (perícia em saúde, vigilância epidemiológica, 

vigilância aos processos e ambientes de trabalho, promoção à saúde, assistência 

terapêutica em saúde mental e readaptação funcional) dos conceitos de atenção 

integral, humanizada e de qualidade, com equidade; 

     • Definir indicadores para o monitoramento e as metodologias apropriadas 

à realidade local. 

10.2 PÚBLICO ALVO:  

Equipe Multiprofissional do SIASS/UFG (Técnico de enfermagem, enfermeiro, 

médica, nutricionista, psicólogo, assistente social, educador físico). 
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10.3 MÉTODO 

O curso de formação de facilitadores em educação permanente em saúde 

para servidores do SIASS/UFG terá uma proposta estrutural em módulos presenciais 

e semi-presenciais, sendo passível de ser repensado o formato juntamente com a 

equipe do SIASS/UFG. 

Os encontros presenciais possibilitarão discussões e sucessivas 

aproximações às unidades de aprendizagem necessárias para o desenvolvimento 

da problematização, tendo como conteúdos básicos: educação permanente em 

saúde; promoção da saúde; perfil epidemiológico de servidores da UFG; promoção 

da saúde para os servidores da UFG, promoção da saúde para os servidores do 

SIASS, além de possíveis necessidades de aprendizagem detectadas pelos 

facilitadores. 

Os momentos de dispersão possibilitarão a aproximação dos servidores do 

SIASS ao seu ambiente de trabalho e, conjuntamente poderão problematizar as 

necessidades e potencialidades de cada local para a promoção da sua própria 

saúde.  

Ao propor ao servidor um novo olhar sobre seu local de atuação, buscar-se-á 

que este se sinta parte do processo e se apodere da percepção e do desejo de 

transformação e acredite que isso é plausível (NUNES et al., 2008). Contudo, é 

fundamental a atuação junto aos gestores para obter apoio institucional para a 

realização das ações propostas. O monitoramento e avaliação do processo também 

são necessários.  

Com a formação dos servidores do SIASS/UFG como facilitadores de 

educação permanente, ações futuras poderão ser desenvolvidas em outros espaços 

de trabalho dos servidores da UFG. 
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APÊNDICE 

 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

SEXO 1=FEMININO  

2= MASCULINO 

ESTADO CIVIL 1= SOLTEIRO 

2= CASADO 

3=VIÚVO 

4= DIVORCIADO 

5- UNIÃO ESTÁVEL  

ESCOLARIDADE 1= SEGUNDO GRAU 

2= GRADUAÇÃO 

3=ESPECIALIZAÇÃO 

4=MESTRADO 

5= DOUTORADO 

FUNÇÃO 1=SUBSTITUTO 

2=EFETIVO 

3=TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

LOTAÇÃO 1= FEN (FACULDADE DE ENFERMAGEM) 

2= FO (FACULDADE DE ODONTOLOGIA) 

3= FM (FACULDADE DE MEDICINA) 

4= FF (FACULDADE DE FARMÁCIA) 

5= FD (FACULDADE DE DIREITO) 

6= FE (FACULDADE DE EDUCAÇÃO) 

7= IPTSP (INSTITUTO DE PATOLOGIA 

TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA) 

8= FANUT (FACULDADE DE NUTRIÇÃO) 

9= EAEA (ESCOLA DE AGRONOMIA, 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS E 
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FLORESTAL) 

10= ICB (INSTITUTO DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS) 

11= IME (INSTITUTO DE MATEMÁTICA E 

ESTATÍSTICA) 

12= FACOMB (FACULDADE DE 

COMUNICAÇÃO E BIBLIOTECONOMIA) 

13= FCS (FACULDADE DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS) 

14= LOTAÇÃO NÃO DEFINIDA 

15= HC (HOSPITAL DAS CLÍNICAS) 

16= CEPAE (CENTRO DE ENSINO E 

PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO) 

17= SIASS (SUBSISTEMA INTEGRADO DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR) 

18= IQ (INSTITUTO DE QUÍMICA) 

19= FL (FACULDADE DE LETRAS) 

20= CAJ (CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ) 

21= CAC (CAMPUS DA CIDADE DE 

CATALÃO) 

22= FACULDADE DE HISTÓRIA(FH) 

23= EMC (ESCOLA DE ENGENHARIA 

ELÉTRICA, MECÂNICA E COMPUTAÇÃO) 

24= CIDARQ (CENTRO DE INFORMAÇÃO, 

DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO) 

25= EEC (ESCOLA DE ENGENHARIA 

CIVIL E AMBIENTAL) 

26= CAMPUS DA CIDADE DE GOIÁS 

(CCG) 

27= FEF (FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA) 

28= FAV (FACULDADE DE ARTES 

VISUAIS) 

29= ASCOM (ASSESSORIA DE 

COMUNICAÇÃO) 
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30= FACE (FACULDADE DE CIÊNCIAS 

ECONÔMICAS) 

31= EVZ (ESCOLA DE VETERINÁRIA E 

ZOOTECNIA) 

32= RÁDIO UNIVERSITÁRIA 

33= PROCOM (PRÓ-REITORIA DE 

ASSUNTOS DA COMUNIDADE 

UNIVERSITÁRIA) 

34= CERCOMP (CENTRO DE RECURSOS 

COMPUTACIONAIS) 

35= DEPARTAMENTO DE MUSEOLOGIA 

36= IF (INSTITUTO DE FÍSICA) 

37= IESA (INSTITUTO DE ESTUDOS 

SÓCIO-AMBIENTAIS) 

38= EMAC (ESCOLA DE MÚSICA E 

ARTES CÊNICAS) 

39= FACULDADE DE GEOGRAFIA 

40= INF (INSTITUTO DE INFORMÁTICA) 

41= DDRH (DEPARTAMENTO DE 

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS) 

42= FAFIL (FACULDADE DE FILOSOFIA) 

PRESSÃO ARTERIAL (mmHg) 

PAD - PRESSÃOARTERIAL DIASTÓLICA 

PAS -  PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA 

 

 

1=NORMAL (PAD < 85 ; PAS <130) 

2=NORMAL LIMÍTROFE (PAD 85-89 ; PAS 

130-139 ) 

3=HIPERTENSÃO LEVE (PAD 90-99; PAS 

140 -159) 

4= HIPERTENSÃO MODERADA (PAD 100 

– 159; PAS 160 – 179) 

5= HIPERTENSÃO GRAVE (PAD ≥ 110; 

PAS ≥180) 

6= HIPERTENSÃO SISTÓLICA (PAD <90 E 

PAS ≥ 140 ) 

IMC (kg/m²) 1=SUBNUTRIDO OU ABAIXO DO PESO 

(ABAIXO DE 18,5 kg/m²) 
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2= PESO IDEAL (ENTRE 18,6 E 24,9 kg/m²) 

3=LEVEMENTE ACIMA DO PESO (ENTRE 

25,0 E 29,9 kg/m²) 

4= PRIMEIRO GRAU DE OBESIDADE ( 

ENTRE 30,0 E 34,9 kg/m²) 

5= SEGUNDO GRAU DE OBESIDADE ( 

ENTRE 35,0 e 39,9 kg/m²) 

6= OBESIDADE MÓRBIDA ( ACIMA DE 40 

kg/m²) 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE 

PROBLEMAS DE CORAÇÃO 

1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE 

HIPERTENSÃO ARTERIAL 

1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. FAMILIARES DE DIABETES 1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

  

ANTEC. FAMILIARES DE DISLIPIDEMIA 1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. FAMILIARES DE CÂNCER 1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. FAMILIARES DE DEPRESSÃO 1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. FAMILIARES DE REUMATISMO/ 

ARTROSE 

1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 
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ANTEC. FAMILIARES DE PROBLEMAS DE 

COLUNA 

1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE DOENÇAS DO 

CORAÇÃO 

1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE HIPERTENSÃO 

ARTERIAL 

1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE PALPITAÇÃO OU 

DOR NO PEITO 

1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE ALERGIAS ( 

CUTÂNEA, MEDICAMENTOSA, RINITE) 

1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE DOENÇAS DE 

PELE 

1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE DOENÇAS DO 

NARIZ, GARGANTA OU OUVIDO 

1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE DOENÇAS DO 

ESTÔMAGO (GASTRITE, ÚLCERA) 

1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE CANSAÇO OU 

FRAQUEZA 

1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE HÉRNIAS OU 

CAROÇOS NA BARRIGA 

1= SIM 

2= NÃO 
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3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE DORES NA 

COLUNA 

1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE DORES OU 

CÁLCULOS RENAIS 

1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE REUMATISMO OU 

DOR NAS JUNTAS 

1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE ACIDENTES 1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE CORTES 

PROFUNDOS 

1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE FRATURAS, 

LUXAÇÕES, ENTORSES 

1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE PANCADAS 

FORTES NA CABEÇA 

1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE PROBLEMAS NOS 

JOELHOS 

1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE DORES NOS 

BRAÇOS OU OMBROS 

1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE DIABETES 1= SIM 



 

Apêndice    103 
 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE ENXAQUECA 1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE LABIRINTITE 1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ANTEC. PESSOAIS DE DEPRESSÃO 1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

INTERNAÇÃO ANTERIOR 1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

CIRURGIA PRÉVIA OU RECOMENDADA 1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

ACIDENTE DE TRABALHO 1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

DOENÇA DEVIDA AO TRABALHO 1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 

AFASTAMENTO PELO INSS 1= SIM 

2= NÃO 

 3= NÃO SABE 

SENTE-SE CAPAZ DE EXECUTAR 

TAREFAS PESADAS 

1= SIM 

2= NÃO 

3= NÃO SABE 
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TABAGISMO 1= SIM 

2= NÃO 

ETILISMO 1= SIM 

2= NÃO 

AUTO-AVALIAÇÃO DO ESTADO DE 

SAÚDE 

1= ÓTIMO 

2= BOM 

3= REGULAR 

4= RUIM 

EXAME FÍSICO REALIZADO PELO 

MÉDICO EXAMINADOR 

1= NORMAL 

2= ALTERADO 

COLESTEROL TOTAL 1=NORMAL 

2= AUMENTADO 

COLESTEROL- LDL 1= NORMAL 

2= AUMENTADO 

COLESTEROL- HDL 1=NORMAL 

2= AUMENTADO 

3= DIMINUÍDO 

TRIGLICERÍDEOS 1= NORMAL 

2= AUMENTADO 

TRANSAMINASE OXALACÉTICA (TGO) 1= NORMAL 

2= AUMENTADO 

3= DIMINUÍDO 

TRANSAMINASE PIRÚVICA (TGP) 1= NORMAL 

2= AUMENTADO 

3= DIMINUÍDO 

GAMA- GLUTAMIL-TRANSFERASE 1= NORMAL 

2= AUMENTADO 

3= DIMINUÍDO 

GLICEMIA 1= NORMAL 
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2= AUMENTADO 

3= DIMINUÍDO 

URÉIA 1= NORMAL 

2= AUMENTADO 

CREATININA 1= NORMAL 

2= AUMENTADO 

ANTÍGENO DA HEPATITE B ( HBs-Ag) 1= REAGENTE 

2= NÃO REAGENTE 

ANTICORPOS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) 1= REAGENTE 

2= NÃO REAGENTE 

ANTICORPOS DA HEPATITE B (ANTI-HBs) 1= REAGENTE 

2=NÃO REAGENTE 

ANTICORPOS DA HEPATITE B –CORE ( 

ANTI- HBc) 

1=REAGENTE 

2= NÃO REAGENTE 

AVALIAÇÃO DE HEMOGRAMA 1= NORMAL 

2= ALTERADO 

AVALIAÇÃO DE CITOLOGIA ONCO-

PARASITÁRIA 

1= NORMAL 

2= ALTERADO 

AVALIAÇÃO DA CAMPIMETRIA 1= NORMAL 

2= ALTERADO 

AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL  1= NORMAL 

2= ALTERADO 

AVALIAÇÃO DE ELEMENTOS ANORMAIS 

E SEDIMENTO URINÁRIO (EAS) 

1= NORMAL 

2= ALTERADO 

ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO 

(PSA) 

1= NORMAL 

2= ALTERADO 

ELETROCARDIOGRAMA (ECG) 1= NORMAL 

2= ALTERADO 

MAMOGRAFIA 1= NORMAL 
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2= ALTERADO 

ATESTADO DE SANIDADE MENTAL 1= APTO 

2= INAPTO 

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL 1= APTO 

2= INAPTO 
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Anexo 1 - Parecer do Comitê de Ética  

Anexo 2 - Prontuário Clínico Individual 

Anexo 3 - Ficha Médica 
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