
 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

ESCOLA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIANE COELHO LOURENÇO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAÚDE DIGITAL:  

ANÁLISE SOBRE A ADESÃO DE TRABALHADORES A APLICATIVO MÓVEL 

VOLTADO PARA COMPORTAMENTOS SAUDÁVEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2019  



 

 

VIVIANE COELHO LOURENÇO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE DIGITAL:  

ANÁLISE SOBRE A ADESÃO DE TRABALHADORES A APLICATIVO MÓVEL 

VOLTADO PARA COMPORTAMENTOS SAUDÁVEIS 

 

 

 

 

 

 

Trabalho Aplicado apresentado à Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getúlio Vargas, como requisito para 

obtenção do título de Mestre em Gestão para a 

Competitividade 

 

Linha: Gestão em Saúde 

 

 

Orientador: Profa. Dra. Laura Maria César 

Schiesari. 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lourenço, Viviane Coelho. 

     Saúde digital: análise sobre a adesão de trabalhadores a aplicativo móvel 
voltado para comportamentos saudáveis / Viviane Coelho Lourenço. - 2019. 

     89f. 

  

     Orientador: Laura Maria Cesar Schiesari. 

     Dissertação (mestrado profissional MPGC) – Fundação Getulio Vargas, 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo. 

  

     1. Saúde. 2. Saúde e trabalho. 3. Aplicativos móveis. 4. Hábitos de saúde. 
5. Comportamento - Modificação. 6. Ambiente de trabalho. I. Schiesari, Laura 
Maria Cesar. II. Dissertação (mestrado profissional MPGC) – Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo. III. Fundação Getulio Vargas. IV. 
Título. 

  

  

CDU 614:681.3.06 

  

  

Ficha Catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-

010191/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 

 



 

VIVIANE COELHO LOURENÇO 

 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE DIGITAL:  

ANÁLISE SOBRE A ADESÃO DE TRABALHADORES A APLICATIVO MÓVEL 

VOLTADO PARA COMPORTAMENTOS SAUDÁVEIS 

 

 

 

 

Trabalho Aplicado apresentado à Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getúlio Vargas, como requisito para 

obtenção do título de Mestre em Gestão para a 

Competitividade 

 

Linha: Gestão em Saúde 

Data de aprovação:  

20/05/2019  

Banca examinadora:  

________________________________________ 

Profa. Dra. Laura Maria César Schiesari 

(Orientador)  

FGV-EAESP  

 

________________________________________ 

Profa. Dra. Ana Maria Malik 

FGV-EASP 

 

________________________________________ 

Profa. Dra. Ana Cláudia Pinto 

Unifesp 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos provedores de saúde, almejando que a saúde 

móvel seja cada vez mais escalável no  

âmbito das estratégias de promoção da  

saúde no ambiente de trabalho. 

Aos trabalhadores, desejando que possam, cada 

vez mais, aderir aos aplicativos de saúde 

voltados para comportamentos saudáveis. 

 

  



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

A elaboração deste Trabalho Aplicado só foi possível, graças à colaboração, estímulo e 

empenho de diversas pessoas, que aproveito para expressar toda o meu sentimento de gratidão 

a todos aqueles que, contribuíram para que este desafio fosse concretizado. A todos quero 

manifestar os meus sinceros agradecimentos.  

Primeiramente, agradeço aos meus pais, Lúcia e Vicente, que sempre destacaram que a 

educação deveria ser prioridade, e aos meus irmãos, Maicol e Luana, pela compreensão, 

carinho e incentivo que sempre me foi dado.  

Agradecimentos especiais à Profa. Dra. Ana Maria Malik, que projetou o Mestrado 

Gestão para a competitividade, linha saúde e à Profa. Laura Schiesari, por todo o processo de 

orientação e encorajamento.  

Agradecimentos também ao Centro de Inovação SESI em Tecnologias para Saúde, em 

especial ao pesquisador Luciano Caminha pela disponibilidade e parceria.  

Agradeço à Luísa Lima e à Laíra Sá Lopes pela cooperação durante a coleta de dados 

do aplicativo de saúde móvel.  

Ao amigo Fábio pelas palavras de acalento e de motivação e ao amigo Virgílio pelas 

orientações de escopo metodológico, além das minhas grandes amigas, Cinthia, Isabela e 

Mariana que sempre disseram frases motivadoras, tais como: “já deu certo”. 

Finalmente ao meu mentor e Prof. Alberto Ogata, que me apresentou ao mestrado e que 

sempre estimulou a novas leituras, além de parceiro em novos conhecimentos. 

Em resumo agradeço a todos, que direta ou indiretamente, permitiram com que esse 

trabalho tornasse realidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A Saúde Digital é entendida como o  

campo do conhecimento e 

prática associada a qualquer aspecto da adoção de 

tecnologias digitais para melhorar a saúde” 

Estratégia Global de Saúde Digital da OMS 

 

  



 

RESUMO 

 

Diante dos desafios relacionados ao envelhecimento populacional e ao crescimento das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), novos paradigmas de atenção à saúde e 

oportunidades têm sido considerados para o enfrentamento deste cenário, sobretudo voltado 

para a Saúde do Trabalhador (ST). A Saúde Digital, por meio do uso aplicativos de saúde móvel, 

torna-se uma solução inovadora que pode contribuir para a adesão a comportamentos saudáveis, 

principalmente quando se verifica o aumento de utilização de aplicativos de saúde 

mundialmente. Aplicativos de saúde móvel produzem resultados positivos para o 

acompanhamento da qualidade de vida e de saúde de seus usuários; entretanto, as taxas de 

adesão ao uso dessa tecnologia são geralmente inferiores a 5%. No presente trabalho, objetiva-

se analisar a adesão dos trabalhadores a um aplicativo móvel de acompanhamento de saúde 

individual. Trata-se de estudo piloto, quantitativo, exploratório e descritivo realizado com 40 

trabalhadores de uma empresa em Salvador – BA. Foi utilizado o aplicativo móvel Guidoo, 

uma solução desenvolvida pelo Centro de Inovação SESI (CIS) para incentivar 

comportamentos saudáveis. Os testes estatísticos utilizados para analisar os dados obtidos 

foram os testes de χ2 e de correlação de Pearson. 16 dos 40 usuários aderiram ao App e 3 

trabalhadores cumpriram com o preconizado pelo programa (6 sessões). A adesão ao App foi 

de 64%, segundo razão entre o número de sessões agendadas e realizadas (n=59) e de 39%, 

segundo percentual de cumprimento das metas traçadas junto ao coach via aplicativo. 

Observou-se variação semanal quanto à adesão, apresentando maior percentual de realização 

na última semana (83%). Metas cumpridas de alimentação em relação ao percentual de metas 

cumpridas de exercício resultou em uma correlação significativa de 84% (p < 0,001). Estimou-

se ganho de 91% de score geral de percepção de bem-estar final. Os resultados encontrados são 

evidências que permitem relacionar a usabilidade e a adesão aos comportamentos saudáveis. 

As limitações do estudo residem na especificidade e tamanho amostral. Verificou-se efeito 

positivo de uma intervenção de coach de saúde, via aplicativo de saúde móvel, para a adesão 

de comportamentos saudáveis em contexto de saúde no trabalho. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde móvel, Aplicativo, Ambiente de Trabalho, Adesão, 

Comportamento saudável. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

Considering the challenges related to population aging and the growth of chronic non-

communicable diseases, new health care opportunities have been considered in this scenario, 

mainly focused on occupational health. The use of mobile health application may contribute to 

increase adherence to healthy behaviors, especially considering its applications worldwide. 

Mobile health applications produce positive results for monitoring the quality of life and health 

of users; however, adherence rates to the use of this technology are generally below 5%. The 

objective of this study is to analyze workers’ adhesion to an individual health monitoring mobile 

application. This is a small-scale quantitative, exploratory and descriptive study conducted with 

40 employees of a company in Salvador, Bahia. The Guidoo mobile application, an innovative 

solution developed by the SESI Innovation Center (CIS) aiming at promoting healthy 

behaviors, was utilized. The statistical tests applied were the χ2 and Pearson correlation tests. 

Sixteen out of the 40 users adhered to the Guidoo mobile application and 3 workers complied 

with the recommended program (6 sessions). Adherence was 64%, according to the number of 

sessions scheduled and performed (n = 59) and 39%, according to the percentage of compliance 

with the goals set by the coach through the application. There was a weekly variation in 

adhesion, with a higher percentage of achievement in the last week (83%). There was significant 

correlation (0,84) between achievement of fixed targets and the percentage of exercise goals (p 

<0.001). The perception of well-being at the end of the follow-up was estimated as at 91%. The 

results obtained evidenced existing relation between usability and adherence to healthy 

behaviors. The limitations of the study lie in the sample’s specificity and size. There was a 

positive effect of a health coach intervention through a mobile health application in the 

adherence to healthy behaviors in the context of occupational health. 

 

 

KEYWORDS: Mobile health, App, Workplace, Adhesion, Healthy behavior.  



 

 

 

LISTA DE TABELAS E QUADROS 

 

Tabela 1. Caracterização da população estudada quanto à adesão, segundo sexo. Salvador, 

BA, 2019 (n=22) ...................................................................................................................... 41 

Tabela 2 - Dados gerais dos indicadores e informações do aplicativo Guidoo. Salvador, BA, 

2019 .......................................................................................................................................... 42 
Tabela 3 – Distribuição de escolaridade segundo sexo. Salvador, BA, 2019 (n=22) .............. 42 
Tabela 4 – Perfil demográfico, nutricional e antropométrico dos usuários, segundo sexo. 

Salvador, BA, 2019 .................................................................................................................. 43 

Tabela 5 - Comparação simples entre IMC e indicadores de adesão. Salvador, BA, 2019 ..... 45 

Tabela 6 – Distribuição de objetivos segundo sexo de usuários do aplicativo junto ao coach. 

Salvador, BA, 2019 (n=16) ...................................................................................................... 53 
Tabela 7 - Diferença entre o score inicial e final geral e por tema sobre percepção de bem-

estar. Salvador, BA, 2019. ....................................................................................................... 66 
 

 

Quadro 1 - Indicadores selecionados para análise exploratória, descritiva, comparativa e de 

correlação quanto à adesão ao App Guidoo Coach.................................................................. 38 
Quadro 2 - Classificação do índice de massa corporal para adultos de 18 anos até 64 anos. .. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Determinantes Sociais da Saúde no contexto das condições de vida de e de trabalho

 .................................................................................................................................................. 17 
Figura 2 - O modelo conceitual QVT: Dinâmica da visão de pessoas e trabalho .................... 19 

Figura 3 - Causas de incapacidades atribuíveis e não atribuíveis aos fatores de riscos para 

ambos os sexos, todas as idades, Brasil, 2015 ......................................................................... 20 
Figura 4 - Inserção de dispositivos digitais móveis em 2018 no EUA .................................... 26 
Figura 5 - Menu principal do aplicativo Guidoo Coach .......................................................... 30 
Figura 6 - Painel de bordo para acompanhamento dos dados e informações criptografas dos 

trabalhadores ............................................................................................................................ 31 

Figura 7 - Tela do aplicativo Guidoo – Questionário “Meu bem-estar” .................................. 34 

Figura 8 - Fluxograma de implantação do Guidoo Coach ....................................................... 35 
Figura 9 - Banner de mobilização para cadastros dos usuários no aplicativo Guidoo ............. 37 
Figura 10 - Distribuição de idade segundo sexo da população estudada. Salvador, BA, 2019.

 .................................................................................................................................................. 44 

Figura 11 - Distribuição de IMC segundo sexo da população estudada. Salvador, BA, 2019 45 
Figura 12. Distribuição de frequência absoluta de perfis de interesse da população estudada. 

Salvador, BA, 2019 (n=22) ...................................................................................................... 47 
Figura 13 - Distribuição de frequência absoluta da percepção do estágio de mudança 

comportamental, segundo usuários. Salvador, BA, 2019 ........................................................ 48 

Figura 14 - Distribuição de frequência absoluta de trabalhadores, segundo total de sessões de 

coach para mudança de comportamento agendadas. Salvador, BA, 2019 (n=22) ................... 49 

Figura 15 - Distribuição de frequência absoluta de trabalhadores, segundo número total de 

sessões realizadas. Salvador, BA, 2019 ................................................................................... 49 

Figura 16. Distribuição de frequência relativa (%) de sessões realizadas, segundo número de 

sessões agendadas. Salvador, BA, 2019 .................................................................................. 50 
Figura 17. Distribuição de frequência absoluta de sessões agendadas e realizadas e de 

frequência relativa (%) de sessões realizadas por semana. Salvador, BA, 2019 ..................... 51 
Figura 18 - Distribuição de frequência relativa (%) de sessões realizadas, segundo perfil de 

interesse. Salvador, BA, 2019 .................................................................................................. 52 
Figura 19 - Distribuição de frequência absoluta de usuários (trabalhadores) segundo 

categorias de objetivo. Salvador, BA, 2019 (n=16) ................................................................. 53 

Figura 20 - Correlação (em percentagem) de metas cumpridas e sessões realizadas. Salvador, 

BA, 2019. ................................................................................................................................. 54 

Figura 21. Correlação entre número de metas traçadas e metas cumpridas. Salvador, BA, 2019

 .................................................................................................................................................. 55 

Figura 22. Distribuição de frequência relativa (%) de metas totais cumpridas por trabalhador, 

segundo estágio de mudança de comportamento. Salvador, BA, 2019 ................................... 56 
Figura 23 - Distribuição de frequência relativa de metas cumpridas por trabalhador, segundo 

perfil de interesse. Salvador, BA, 2019 ................................................................................... 58 
Figura 24 - Distribuição (em porcentual médio) de metas cumpridas, segundo categoria de 

objetivo pactuado pelo trabalhador. Salvador, BA, 2019. ....................................................... 58 
Figura 25 - Correlação entre número de metas traçadas de alimentação e número de metas 

traçadas de exercício. Salvador, BA, 2019 .............................................................................. 60 
Figura 26 - Correlação entre número de metas traçadas de alimentação e % metas cumpridas 

de exercício. Salvador, BA, 2019.  .......................................................................................... 60 
Figura 27 - Correlação entre % de metas cumpridas de alimentação e número de metas 

traçadas de equilíbrio. Salvador, BA, 2019 ............................................................................. 61 



 

Figura 28 - Correlação entre % de metas cumpridas de exercício e número de metas traçadas 

de exercício. Salvador, BA, 2019 ............................................................................................ 62 
Figura 29. Correlação (em percentagem) entre metas cumpridas de exercício e metas 

cumpridas de alimentação. Salvador, BA, 2019 ...................................................................... 63 
Figura 30 – Comparação entre scores geral final e inicial. Salvador, BA, 2019. (n=11) ........ 65 
Figura 31 - Comparação entre score final e inicial de exercício. Salvador, BA, 2019 (n=11) 67 

Figura 32 - Comparação entre score final e inicial de alimentação. Salvador, BA, 2019 (n=11)

 .................................................................................................................................................. 67 
Figura 33. Correlação (em percentagem) de sessões realizadas e score final de percepção de 

bem-estar. Salvador, BA, 2019 (n=11) .................................................................................... 68 
Figura 34 - Correlação entre total de metas cumpridas e score final e inicial de alimentação. 

Salvador, BA, 2019 .................................................................................................................. 69 

Figura 35 - Correlação entre o percentual de metas cumpridas de Exercício com o score final 

de equilíbrio. Salvador, BA, 2019............................................................................................ 69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AEAT  Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho  

APP  Aplicativo 

ANPD            Autoridade Nacional de Proteção de Dados  

CIS   Centro de Inovação SESI 

CLT                Consolidação das Leis do Trabalho  

CNAE            Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

DCNTs  Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

FAP  Fator Acidentário de Prevenção 

FR   Fator de risco 

IBGE   Instituto Brasileiro de Estudos e Estatísticas  

IMC  Índice de Massa Corporal 

LGDP             Lei Geral de Proteção de Dados  

MTT  Modelo Transteórico 

OMS   Organização Mundial da Saúde  

QVT   Qualidade de Vida no Trabalho 

SAT   Seguro de Acidente de Trabalho 

ST   Saúde do Trabalhador 

SESI   Serviço Social da Indústria 

SUS   Sistema Único de Saúde   

TA   Trabalho Aplicado 

TIC   Tecnologia da Informação e Comunicação 

TST   Tribunal Superior do Trabalho 

UF   Unidades da Federação 

VCMH Variação Custo Médico Hospitalar 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 13 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A saúde constitui item estratégico para o alcance das metas traçadas por políticas sociais 

em busca do crescimento econômico e do bem-estar social (OPAS, 2007).  

No Brasil, a saúde e segurança tornaram-se indissociáveis do ambiente de trabalho, 

segundo apontam os resultados apresentados no Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho 

(AEAT). O registro de 549.405 acidentes de trabalho em 2017 representou uma queda de 6,19% 

em relação a 2016. A incidência de agravos à saúde afeta o orçamento das organizações devido 

aos custos do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), calculado com base no Fator Acidentário 

de Prevenção (FAP). 

Os custos com SAT não acompanharam a lógica da queda expressiva de acidentes de 

trabalho em 2016, os quais cresceram 31% e geraram custos na ordem de R$ 28 bilhões de reais 

em 2017, levando a ações regressivas à indústria referentes aos anos anteriores. Em acordo com 

o Tribunal Superior do Trabalho – TST, são ações propostas pela Procuradoria-Geral Federal 

que resgatam despesas com prestações sociais concedidas frente aos acidentes do trabalho junto 

às empresas, aumentando, consequentemente, os custos relacionados à saúde corporativa 

(AEAT, 2017).  

O trabalhador afastado, justificado por doenças ou acidentes relacionados ao trabalho, 

gera impactos de ordem individual, organizacional, sem contar o âmbito social, o que reverbera 

em grandes entraves para a saúde nas empresas. Tal cenário exige o aperfeiçoamento de 

políticas, programas de promoção da saúde e prevenção de doenças do trabalhador, além de 

ações que visem a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), na perspectiva do aumento da 

capacidade para o trabalho (RIBEIRO et al., 2019). 

Para além das principais causas relacionadas ao afastamento dos postos de trabalho, à 

exemplo da dorsalgia, como principal causa e transtornos mentais e comportamentais, 

assumindo um segundo lugar, de acordo com a lista e concessão de auxílio-doença promovido 

pelo INSS em 2017, pesquisadores têm estudado a possível relação entre a obesidade e o 

processo de acidente de trabalho, enquanto fator de risco que poderia explicar as alterações da 

saúde ocupacional, que ainda são subnotificadas (PAIXÃO, PAIXÃO, FRANCO, 2009).  

Assim sendo, desafios surgem com as novas configurações de trabalho, principalmente 

relacionados às novas ocupações e formas de produção, além das transformações 

epidemiológicas, demográficas e nutricionais. No Brasil, estimam-se que 86,7% dos anos 

vividos com incapacidades e 71% dos anos perdidos por incapacidades ou morte precoce são 
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decorrentes de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), segundo Global Burden of 

Diseases, 2017. 

A crescente prevalência das DCNTs tem impactado o ambiente de trabalho, mesmo não 

incidindo diretamente nos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Entretanto estudos têm 

destacado a necessidade de ações voltadas para o cuidado dos trabalhadores, sob a lógica da 

saúde integral, ou seja, reunindo esforços em prol da integração entre saúde ocupacional e saúde 

assistencial (HYEDA e COSTA, 2017). 

Artigo publicado na revista médica The Lancet (2018), que pauta a necessidade de 

enfrentamento das DCNT, aponta que o baixo investimento na luta contra as DCNTs impactará 

o Produto Interno Bruto mundial em US$ 47 trilhões no período de 2011 a 2025. 

A OMS definiu 10 prioridades de saúde para o ano de 2019 e entre os objetivos constam 

a preocupação com a necessidade de gestão e prevenção das DCNT. As prioridades visam a 

melhorar o bem-estar de 1 bilhão de pessoas no mundo (https://nacoesunidas.org/oms-define-

10-prioridades-de-saude-para-2019/). 

De acordo com o relatório da Deloitte (2018) o aumento das DCNT nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento é causado por respostas multifatoriais e, sobretudo, pelo 

processo de urbanização, aumento da obesidade, estilo de vida sedentário e padrão de dieta 

alimentar. Tais doenças representaram 71% das 56,9 milhões de mortes no mundo em 2016; 

esse percentual é mais de 80% para nações industrializadas e de alta renda. 

Diante de tais transformações, a dieta inadequada lidera o ranking de Fatores de Riscos 

(FR) para DCNT, no Brasil e nas Unidades da Federação. O FR relacionado à inatividade física 

demonstrou aumento significativo, segundo ranking realizado, o que sinaliza a necessidade de 

priorização para fins de modificação deste FR modificável (MALTA et al., 2017). 

O Instituto de Estudos em Saúde Suplementar publicou o relatório “Envelhecimento 

populacional e os desafios para o sistema de saúde brasileiro”, contendo dados baseados na 

projeção populacional do IBGE e estimativas do impacto das mudanças demográficas sobre os 

gastos com saúde do setor de saúde suplementar. Os resultados apontam que os gastos com 

saúde do setor de saúde suplementar poderiam crescer até 80%, entre 2010 e 2030. 

O aumento dos custos em saúde e a necessidade de aprimorar a gestão da saúde das 

populações têm levado a escalada no desenvolvimento de tecnologias, promovendo amplo 

debate, além de iniciativas na área da saúde digital ou eletrônica (eHealth), definida pela 

utilização de informações em saúde e de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 

como solução para a melhoria e ampliação da oferta dos serviços de saúde (ROCHA, 2016).  
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A ampliação do acesso à internet e a evolução do uso de aplicativos de saúde permitiu 

a criação de uma subdivisão da saúde digital, intitulada Saúde Móvel (mHealth). Embora sua 

conceituação não esteja padronizada pela OMS, corresponde à oferta de serviços de saúde 

estruturados, por intermédio de dispositivos móveis, quais sejam: telefones celulares, sensores 

e outros equipamentos vestíveis (dispositivos conectados ao usuário) (ROCHA, 2016).  

Em resposta ao cenário mundial de doenças e acidentes relacionados ao trabalho, a OMS 

concebeu um Modelo de Ação para ambientes de trabalhos saudáveis e seguros, visando a 

atender: (1) recursos para a saúde pessoal do trabalhador; (2) ambiente físico de trabalho; (3) 

ambiente psicossocial de trabalho e (4) envolvimento da empresa na comunidade (OMS, 2010). 

No que tange à frente da saúde individual do trabalhador, a Saúde Digital poderá se 

tornar estratégia tecnológica fundamental. Observa-se ecossistema emergente na articulação da 

informática médica, saúde pública e negócios para os cuidados em saúde via Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) (EYSENBACH, 2001).  

Na perspectiva da Saúde Digital, os aplicativos de saúde móvel (mHealth) buscam 

prover soluções inovadoras em resposta às questões de saúde pública. A necessidade de 

melhoria do cuidado em saúde e redução dos custos da assistência médica vem ao encontro da 

importância da mHealth para prevenção de DCNT (FREUDENBERG, 2017). 

A revolução digital ou saúde 4.0 criou ambiente para a Medicina P4: (1) preditiva, (2) 

preventiva, (3) personalizada e (4) participativa. A saúde digital, por meio da saúde móvel, 

busca uma nova abordagem sistêmica para saúde e doença. Particularmente no ambiente de 

trabalho, a saúde móvel se configura como proposta preditiva de antecipação a doenças e 

acidentes relacionados ao trabalho (HOOD; FLORES, 2012). 

Segundo o artigo “Uma evolução digital: introduzindo o The Lancet Digital Health” 

destaca-se que a tecnologia digital potencializa as ações de cuidados em saúde, inclusive 

quando se verifica o uso de tecnologias vestíveis e telefones celulares, como estratégia para 

maior alcance de serviços de saúde e melhor tomada de decisão em busca do tratamento 

adequado. 

O’Donell (2017) aponta que a redução de custos referentes à assistência médica, 

aumentos da produtividade e melhoria da imagem são grandes motivações para que 

empregadores invistam em programas de promoção da saúde nas empresas. 

Comportamentos não saudáveis são fatores de riscos que contribuem para desfechos 

negativos em saúde, justificando inclusive o aumento da probabilidade de DCNTs. Promover a 

adesão a comportamentos saudáveis torna-se estratégico, à medida que a carga dessas doenças 

explica os custos associados à morbidade e à assistência à saúde, que estão cada vez mais 
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associados (PROCHASKA et al., 2012).As barreiras relacionadas à adoção de uma alimentação 

saudável, além da prática de exercício físico, têm motivado o desenvolvimento de tecnologias 

para gerar estímulo à adesão a comportamentos saudáveis e aos tratamentos (MOREIRA et al., 

2018).  

Considerando que DCNT representam a principal causa de morte em todo o mundo 

devido aos riscos relacionados ao estilo de vida não saudável, o Serviço Social da Indústria 

(SESI), no âmbito de seu Centro de Inovação SESI (CIS) em Tecnologias para Saúde pesquisou, 

desenvolveu e lançou aplicativo (App) de saúde móvel, intitulado Guidoo Coach para promover 

a adesão a comportamentos saudáveis. O objeto deste Trabalho Aplicado (TA) é a adesão de 

funcionários ao supramencionado App. 

 

1.1 Problemática, Pergunta de Pesquisa e objetivo do estudo  

 

Diante da crescente disponibilidade de App de saúde móvel e ainda, considerando que 

poucos estudos abordam preocupações como baixas taxas de adesão pelos usuários (LEE et al., 

2018), o presente trabalho aplicado tem como pergunta de pesquisa: O uso de aplicativo de 

saúde móvel contribui para a adesão a comportamentos saudáveis no ambiente de trabalho? 

Objetiva-se analisar a adesão dos trabalhadores a um App de saúde móvel, Guidoo 

Coach. Trata-se de tecnologia inovadora. A coleta de dados de saúde, via sistema web, 

consolida dados obtidos e gera informação em saúde, promovendo o estímulo à mudança de 

comportamento relativo aos fatores de riscos, tais como a alimentação inadequada e 

sedentarismo, desequilíbrio emocional, além de considerar atitudes preventivas e 

relacionamento interpessoal, elementos considerados para a promoção do bem-estar.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Saúde do (a) Trabalhador (a) 

As condições de vida e de trabalho, bem como o ambiente de trabalho, são elementos 

centrais do modelo de Determinantes Sociais da Saúde (Figura 1). Adicionalmente, o trabalho 

é considerado no âmbito desse modelo como um dos determinantes da saúde e do bem-estar 

do(a) trabalhador(a) (BRASIL, 2018a). 

 

Figura 1 - Determinantes Sociais da Saúde no contexto das condições de vida de e de trabalho 

 

Fonte: Dahlgren; Whitehead,1991 apud BRASIL 2018a. 

 

A Lei Orgânica da Saúde n 8.080/90 em seu artigo 6°, parágrafo 3°, regulamenta a 

temática Saúde do Trabalhador como “um conjunto de atividades destinadas, por meio das 

ações de Vigilância Epidemiológica e Sanitária, para a promoção, proteção, recuperação e 

reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições 

de trabalho” (BRASIL, 1990). 

A implantação da Saúde do Trabalhador (ST) no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) não avançou como previsto, dados os desafios de consolidação do sistema, tais como a 

ausência de uma cultura em ST, resistência das vigilâncias epidemiológica e sanitária em 

detrimento da vigilância em ST, além da dificuldade de execução orçamentária de recursos com 

rubricas destinadas para esta pasta, tornando-se barreiras inclusive para a efetiva 
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implementação da política de saúde do trabalhador (GOMEZ; VANCONCELLOS; 

MACHADO, 2018).  

Gomez, Vasconcellos e Machado (2018; p. 1965, frisam que a materialização dessa 

política ainda requer a superação de várias limitações, tais como:  

“...baixo investimento; a falta de uma cultura de saúde dos 

trabalhadores; falta de pessoal especializado e experiente; resistência 

em áreas tradicionais de vigilância (epidemiológica e sanitária) à 

incorporação do par saúde-doença em práticas; atitudes e percepções 

dos trabalhadores em relação à saúde e segurança ocupacional; a falta 

de metodologias e abordagens baseadas na saúde dos trabalhadores; 

inconsistências e uma ampla gama (e às vezes falta) de compreensão das 

questões de saúde dos trabalhadores em instrumentos regulatórios 

produzidos pelas três esferas de governo.” 

 

As Normas Regulamentadoras da segurança e medicina do trabalho são de observância 

obrigatória pelas empresas privadas e públicas e órgãos públicos da administração direta e 

indireta, assim como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (MTE, 1994). 

As empresas cada vez mais têm manifestado interesse em potencializar ações 

relacionadas à saúde e segurança no ambiente de trabalho. Por exemplo, executam-se 

programas de qualidade de vida, de modo a proporcionar satisfação e bem-estar, promover 

condições necessárias e potencializar seus ativos humanos, em busca do aumento da 

produtividade (TAVEIRA; LIMONGI-FRANÇA; FERREIRA, 2015). 

A QVT não se restringe à ausência de doenças e aos acidentes no trabalho, mas 

pressupõe melhores condições laborais e de desenvolvimento humano, incluindo perspectivas 

de estrutura da empresa e perspectivas pessoais, inserindo o trabalhador no centro do cuidado, 

sob uma perspectiva mais sistêmica, conforme a Figura 2 abaixo (TAVEIRA, LIMONGI-

FRANÇA, FERREIRA, 2015). 
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Figura 2 - O modelo conceitual QVT: Dinâmica da visão de pessoas e trabalho 

 

Fonte: Taveira, Limongi-França, Ferreira (2015). 

 

Como questão central, a QVT constantemente influencia em fatores necessários para 

atingir melhores índices de produtividade, fomentando às condições de vida e de trabalho, além 

da promoção de estilos de vida saudáveis (LIMONGI-FRANÇA, 2008). 

Os programas de QVT podem contribuir para a mudança de comportamento do 

trabalhador referentes à saúde pessoal. Como exemplo tem-se oferta de lanches saudáveis, além 

do acesso às instalações para atividade física. Tais ações, nas perspectivas das empresas que 

promovem QVT, já são consideradas como estratégias para a diminuição do absenteísmo (falta 

justificada por motivos de saúde) e redução dos custos advindos dos problemas de saúde do 

trabalhador (HYMEL et al., 2011).  

Estudos de saúde populacional apontam que os riscos comportamentais (alimentação 

inadequada, sedentarismo, uso de tabaco, stress e uso abusivo de álcool) contribuíram para 

40,3% da carga atribuível aos anos de vida ajustados por incapacidade e 15,6% da carga total, 

seguidos dos riscos metabólicos, com 16,1% dos riscos atribuíveis aos Fatores de Riscos e 

6,25% dos da carga total (MALTA et al., 2017; Figura 3). 
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Figura 3 - Causas de incapacidades atribuíveis e não atribuíveis aos fatores de riscos para 

ambos os sexos, todas as idades, Brasil, 2015 

 

Fonte: Malta et al. (2017). 

Para a OMS, um ambiente de trabalho saudável se traduz no trabalho conjunto entre os 

empregadores/gestores de saúde e os próprios trabalhadores, colaborando assim para um 

processo contínuo de melhoria da promoção da saúde, prevenção de doenças e proteção à saúde, 

buscando a sustentabilidade do ambiente organizacional (OMS, 2010). 

Porter e Teisberg (2008) apontavam que os empregadores deveriam assumir novos 

papéis diante do desafio de repensar a saúde, a exemplo do processo de gerar apoio e motivação 

aos trabalhadores, de modo a facilitar escolhas saudáveis e o gerenciamento de sua própria 

saúde, fornecendo informações e serviços de aconselhamento, além de incentivos. 

Programas de promoção desenvolvidos no ambiente de trabalho podem ser considerados 

grandes canais para melhorar a saúde pública, já que as estratégias desenvolvidas num programa 

corporativo contribuem para a mudança comportamental com adoção de estilos de vida 

saudáveis pelos trabalhadores e seus familiares. Cessação e prevenção do tabagismo, atividade 

física regular, alimentação saudável, controle do estresse, controle de peso, gerenciamento de 

doenças e mudanças comportamentais são iniciativas que compõem um programa de promoção 

da saúde ideal no ambiente de trabalho (O`DONELL, 2017). 

No que se refere à saúde populacional, Ogata e Simurro (2015), apontam que a gestão 

da saúde parte do indivíduo para, em seguida, aprimorar-se no nível populacional, mediante 
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suporte do ambiente de trabalho, o que significa dizer que comportamentos saudáveis no nível 

individual produzem melhorias na saúde da população. 

Nesse contexto, compreende-se que o ambiente de trabalho é o local oportuno para 

realizar análises de saúde, principalmente considerando a estratégia de se comparar com estudos 

e pesquisas populacionais em que a pauta seja saúde, proporcionando maiores informações para 

a tomada de decisão e formulação de programas de promoção da saúde e prevenção de doenças 

pelos gestores de saúde ocupacional. Adicionalmente, deve-se atentar aos fatores de riscos 

comportamentais, traçando estratégias mais efetivas como solução para redução de custos 

relacionados aos acidentes e doenças do trabalho. Pode-se com isso evitar, ainda, custos 

referentes aos planos de saúde, que é ofertado como um benefício ao trabalhador pela indústria 

e que atualmente assume a segunda maior conta, ficando atrás apenas da folha de pagamento. 

 

2.2 Inovação tecnológica em um mercado de saúde em crise 

 

No Brasil, a saúde representava mais de 9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2015, 

de acordo com dados e informações estatísticas do Instituto Brasileiro de Estudos e Estatísticas 

– IBGE (ANAHP, 2018). No mesmo ano, os custos privados relacionados à saúde somavam 

R$ 314,6 bilhões ou 57,6% do total dos gastos com saúde no país (IESS, 2015).  

Esses valores crescentes podem ser explicados principalmente pelos custos com 

assistência médica ofertados por meio de planos de saúde. Entretanto, tais custos encontram-se 

acima da inflação no Brasil. Variação dos Custos Médico-Hospitalares (VCMH) atingiu 16,9% 

no período de 12 meses (finalizado em março de 2018). A VCMH se manteve superior à 

variação da inflação geral (IPCA) que foi de 2,7% para o mesmo período. Em março de 2017 

o VCMH havia sido de 19,4% (IESS, 2018).  

Ao mesmo tempo em que há barreiras em função do financiamento em saúde e falta de 

recursos, ocorre problemática dos desperdícios na área, sobretudo em relação à saúde 

suplementar, onde os planos de saúde coletivos empresariais representam 80% da cobertura da 

saúde suplementar dos planos coletivos. A indústria brasileira, responsável por uma em cada 

três pessoas cobertas pelos planos de saúde empresariais, investe em saúde privada com a 

expectativa de que trabalhadores e dependentes tenham acesso a um sistema de saúde capaz de 

responder pela promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 2017). 
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De acordo com a obra “Repensando a Saúde, estratégias para melhorar a qualidade e 

reduzir custos”, Porter e Teisberg (2008), já sinalizavam que não seria mais possível os 

empregadores norte-americanos absorverem os custos integrais relativos à assistência à saúde, 

o que levou à transferência de tais custos, com o por exemplo o co-pagamento e franquias mais 

elevadas nos planos de saúde. Para os autores, essas são medidas temporárias e não resolutivas 

em longo prazo. 

Segundo o relatório da Deloitte (2018), que trata das perspectivas globais de saúde, uma 

das soluções frente ao cenário de crise na saúde seria a inovação tecnológica, enquanto 

estratégia para o aumento do acesso à saúde, melhoria da qualidade e redução de custos, com 

foco em gestão de saúde. 

Mercer, Marsh e Benefits (2018), uma das maiores consultorias mundiais em saúde 

corporativa, apresentam as tendências médicas em 2018, chamando a atenção para a inovação 

como uma das principais estratégias levantadas pelas seguradoras de saúde e pelas ações 

praticadas pelas empresas, as quais visam a criação de soluções inovadoras voltadas para a 

saúde e bem-estar dos colaboradores.  

As inovações para geração de soluções provenientes do sistema produtivo da saúde são 

intensas, abrangendo alta complexidade, como a genética e terapia celular, a nanotecnologia, 

dentre outros avanços como a saúde digital, que tem impactado significativamente a dinâmica 

do desenvolvimento da saúde (GADELHA; BRAGA, 2016). 

A inovação aplicada à saúde, promovendo serviços de alto desempenho e com custos 

competitivos para a customização de aplicações é uma realidade, despontando como forte 

tendência no curto e médio prazos (BUSINESS INSIDER, 2017).  

Relatório recente do McKinsey Global Institute a respeito da fronteira da inteligência 

artificial indica que tecnologias inovadoras começarão a ser aplicadas para predição de 

comportamento para cálculo de probabilidade de doenças, fornecendo dados para planos de 

saúde melhorarem sua gestão. Nesse mesmo estudo, novos modelos de negócio combinam a 

inovação relativa à saúde digital com intervenções comportamentais focadas em prevenção, 

gestão de doenças e bem-estar (MCKINSEY, 2017).  

http://www.businessinsider.com/chatbot-market-stats-trends-size-ecosystem-research-2017-10
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx
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2.3 Saúde móvel (mHealth) no âmbito da Saúde Digital 

 

Os sistemas de saúde mundiais estão enfrentando desafios, sem precedentes, à medida 

que buscam oferecer melhores serviços de saúde frente aos níveis crescentes de doenças 

crônicas, envelhecimento das populações, crises financeiras globais e investimentos públicos 

reduzidos. As ferramentas digitais de saúde são amplamente divulgadas como parte da resposta 

a problemática, oferecendo soluções de baixo custo e centradas no paciente (POWELL, 2016).  

Artigo publicado na revista The Lancet (2018), que trata sobre as evidências de 

intervenções que utilizam a saúde digital como estratégia, destaca algumas vantagens das 

intervenções digitais, tais como redução de custos e aumento da escalabilidade das ações, 

sugerindo inclusive a construção de um novo setor de saúde, por meio das modificações que as 

tecnologias podem proporcionar em termos de acesso e adequado atendimento em saúde 

(GREAVES et al., 2018). 

Hyder et al. (2018) destacam que o advento da tecnologia móvel (mHealth ou saúde 

móvel) oportunizou uma significativa melhora da saúde global, tendo em vista que a 

comunidade clínica e a de saúde pública reconheceram o potencial dos telefones móveis para 

enfrentar muitos desafios dos sistemas de saúde, incluindo diagnóstico precoce e acesso a 

cuidados, além de obter informações de saúde. As iniciativas relacionadas à saúde digital foram 

formalmente reconhecidas como estratégia em busca das metas de cobertura universal de saúde. 

A evolução tecnológica tem promovido grandes avanços na área da saúde móvel 

(mHealth), com oportunidades de atuação, sob a lógica do desenvolvimento de iniciativas 

escaláveis capazes de coletar dados, proporcionando uma melhor tomada de decisão, bem como 

promovendo intervenções mais efetivas em saúde (AORA; YTTR; NILSE, 2014). 

A saúde móvel destaca-se como uma tendência dos cuidados de saúde, dada a 

necessidade de eficiência no processo do cuidado, potencializando inclusive dimensões de 

acessibilidade e da ampliação da qualidade, demonstrando-se efetivo para pessoas com DCNT 

que necessitam de cuidados em longo prazo e acesso a serviços regulares (MIAO et al., 2017). 

 

2.4 Saúde Móvel aplicada aos programas de saúde do (a) trabalhador (a) 

 

Recente artigo publicado pela Harvard Business Review apresenta resultados de um 

programa integrado de saúde do trabalhador implantado internamente no Hospital Sírio 

Libanês, que discutiu o modelo de gestão de doenças, extrapolando para a gestão da saúde, 
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principalmente quando voltada para a saúde pessoal (CHAPCHAP et al., 2017).  

Segundo WIDMEN et al., 2016, os programas de saúde no ambiente de trabalho, que 

visam a promoção de comportamentos de estilo de vida saudáveis, impactam na redução de 

fatores de riscos, tais com a alimentação inadequada e o sedentarismo, proporcionando uma 

melhoria nas condições das DCNTs. Destaca-se ainda, que tais programas incorporam cada vez 

mais a saúde digital em suas intervenções, como, por exemplo, plataformas móveis e online 

usadas no gerenciamento de saúde e de doenças, que visam conhecer informações a respeito da 

saúde de seus beneficiários em busca do monitoramento de seus dados. 

No âmbito da saúde digital, as tecnologias voltadas para a saúde possuem grande 

potencial e apresentam interesse crescente por parte dos gestores de programas de saúde 

corporativos, justificado pelo aumento da autoeficácia e apoio para a mudança de 

comportamento, inclusive em relação ao ambiente de trabalho (O’DONELL; OGATA, 2016). 

A saúde digital, por meio das tecnologias de monitoração em saúde, oferece uma 

estratégica de alinhamento entre o cuidado profissional e o autogerenciamento, além de 

promover o engajamento das pessoas em prol da mudança de comportamentos, contribuindo 

para a redução de custos em saúde. Destaca-se o crescimento exponencial de aplicativos na área 

da saúde e tecnologias direcionadas para a gestão em saúde (FRANCO e GOMES, 2017). 

Um smartphone tem potenciais que extrapolam o simples registro de dietas. Registros 

eletrônicos de saúde, dados de saúde, perfil metabólico, sensores vestíveis, microbioma 

intestinal e dieta são exemplos de parâmetros monitorados para a grande produção de dados, 

utilizando algoritmos de máquina ou de aprendizagem profunda, e informações em saúde digital 

(HAMIDEH et al., 2016). Entretanto, as taxas de adesão são geralmente inferiores a 5%. 

 

2.5 Adesão à mudança comportamental, por meio da saúde móvel 

 

Segundo Modelo Transteórico (MTT), que trata de teorias sobre a mudança 

comportamental e intervenções de saúde, conceitua-se como:  

...constructo dos estágios de mudança, que categoriza os segmentos da 

população com base em onde eles estão no processo de mudança. 

Princípios e processos são aplicados para iniciar o movimento através 

dos estágios de mudança. As intervenções baseadas nos princípios do 

MTT podem produzir programas que são interativos e amplamente 

aplicáveis para o tratamento de populações inteiras. Os programas 
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incluem intervenções adaptadas em computadores (TICs) entregues 

através de várias modalidades, tais como orientação de um conselheiro, 

coaching por telefone, internet e telefones celulares. Os programas 

produzem alto impacto em ambos os comportamentos individuais e 

múltiplos relacionados à prevenção e controle de doenças (O’DONELL; 

OGATA, 2016, p. 329).   

 

O’Donnell e Ogata (2016) afirmam que há um processo de mudança que mede a 

evolução entre os Estágios de Mudança, quais sejam:   

(1) Pré-contemplação: indivíduo que ainda não percebeu o problema, tampouco que 

necessita de mudança e não planeja mudar seu comportamento; 

(2) Contemplação: indivíduo tem consciência sobre o problema e inicia o processo de 

ambivalência acerca dos prós e contras; 

(3) Preparação: indivíduo enseja janela de oportunidade para a mudança 

comportamental, buscando metas; 

(4) Ação: indivíduo se encontra envolvido no processo de mudança de maneira 

consistente em alguma área problemática;  

(5) Manutenção, indivíduo visa a manter o comportamento e evitar retrocessos, por meio 

da incorporação na rotina, embora desafiadora, da mudança comportamental. 

A tecnologia persuasiva no âmbito da saúde móvel, definida como qualquer sistema 

computacional interativo, é capaz de aumentar as capacidades humanas em busca da adesão à 

mudança comportamental (WILDEBOER; KELDERS; GEMERT-PIJNEN, 2016).  

Em diálogo com a lógica do uso de tecnologias persuasivas, Conroy, Yang e Maher 

(2014), segundo pesquisa realizada nos EUA, sinalizam que 38% dos usuários de aplicativos 

de saúde baixaram um aplicativo voltados para a prática de atividade física, sendo que um em 

cada cinco usuários de smartphones utiliza pelo menos um aplicativo de saúde móvel para 

apoiar suas metas relacionadas à saúde.  Tais autores enfatizam que tais aplicativos geralmente 

não possuem validação científica. 

A saúde móvel voltada para apoiar a mudança de comportamento em saúde torna-se 

uma estratégia promissora. No entanto, essa tecnologia é relativamente nova para o ambiente 

de saúde ocupacional, inclusive considerando a realidade da saúde do trabalhador brasileiro, 

sendo raros os estudos sobre a adesão a comportamentos saudáveis (KORTE et al., 2018). 

O uso da estratégia de coaching em saúde tem sido potencializada por meio das 

tecnologias móveis voltadas para a mudança comportamental, principalmente quando utilizadas 
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para a resolução de barreiras de ordem comportamental (VENDITTI et al., 2014). 

A pesquisa da Delloite que aborda as tendências de consumo de tecnologia móvel 

confirma o papel central que os smartphones continuam a desempenhar no ecossistema 

conectado, com grandes possibilidades de uso na saúde digital, principalmente para a saúde 

móvel, enquanto outros dispositivos enfrentam um ponto de retração (Figura 4). 

 

Figura 4 - Inserção de dispositivos digitais móveis em 2018 no EUA 

 

Fonte: Global Mobile Consumer Survey (2018). 

 

Pagoto e Bennett (2013) afirmam que há dificuldades em mensurar impacto acerca das 

intervenções de mudança de comportamento de saúde, justificada pelas limitações relacionadas 

à medição e intervenção sobre o comportamento em tempo real, adesão variável, sem contar os 

baixos índices de implementação. Esses autores destacam que a saúde digital, incluindo Apps 

de saúde móvel, têm sido utilizados como estratégia em busca do aumento da percepção do 

comportamento saudável e potencializa o impacto de intervenções comportamentais. 

 

2.6 Coaching em saúde e bem-estar 

 

O coaching em saúde tornou-se uma das grandes estratégias que compõem programas 

de bem-estar do ambiente de trabalho. Geralmente, os empregadores e as operadoras de planos 

de saúde têm promovido intervenções de coaching, objetivando comportamentos mais 
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saudáveis, sob a ótica da promoção da saúde. Todavia, considerando o processo de pressão 

econômica crescente em busca da mudança comportamental e redução de fatores de riscos, há 

também uma exigência quanto à efetividade do coaching (CHAPMAN; LESH; BAUN, 2007). 

Bezner et al. (2017) destacam que a estratégia do coaching em saúde tem demonstrado 

eficácia para mudança comportamental em saúde, cuja abordagem se encontra centrada no 

paciente, contemplando metas para o paciente. 

Verifica-se que o coaching por telefone é uma estratégia econômica quando voltado para 

apoiar a mudança de comportamento em saúde, quando direcionado à indivíduos com diabetes. 

Por outro lado, este estudo aponta a necessidade de se abranger ações que promovam o 

empoderamento, além de uma avaliação mais aprofundada sobre a análise quanto à mudança 

comportamental a longo prazo (McGLOIN et al., 2014).  

Os profissionais de coaching geralmente são da área da saúde, o que aumenta o 

compromisso por parte dos pacientes, principalmente no que se refere à mudança de estilo de 

vida, por intermédio de estratégias para a mudança de comportamento, a exemplo do método 

de entrevista motivacional. Estudos sugerem que o coaching de saúde melhora a adesão e os 

resultados para pacientes com DCNTs, contribuindo para a redução de custos médicos e 

hospitalizações. As soluções de coaching de saúde e bem-estar podem ser ainda mais eficazes 

quando integradas ao sistema geral de prestação de cuidados de saúde (XIAO et al., 2013).  

Porém, Xiao et al. (2013), frisa que há escassez de estudos que abordem formas eficazes 

de incentivar o coaching de saúde e bem-estar. 

Autocuidado Apoiado, que segundo Prochaska e Di-Clemente (1982; p. 279), descreve 

a mudança como: 

...um processo vivenciado em diferentes estágios de motivação e 

prontidão. Por ser processo, é dinâmico, modificando-se no tempo e nas 

diferentes circunstâncias. A motivação, portanto, é um estágio interno 

de disposição para a mudança e sofre influência de fatores externos.  

 

 Harvard Business Review destaca que a inovação disruptiva em saúde necessita focar 

no processo de empoderamento e motivação das pessoas, compreendendo que o coaching em 

saúde e bem-estar somado às estratégias da saúde digital são elementos estratégicos para o 

adequado gerenciamento da saúde (CHRISTENSEN, WALDECK, FOGG, 2018). 

Ademais, uma das grandes empresas de seguro de vida nos EUA desenvolveu um 

modelo disruptivo de atendimento primário à saúde, que baseia-se na estratégia de coaching de 

saúde. Profissionais não médicos mapeiam hábitos e estilos de vida não saudáveis dos 

pacientes, como forma de gerar orientações quanto a melhores escolhas, antecipando-se aos 
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agravos relacionados à saúde ou DCNTs (CHRISTENSEN, WALDECK, FOGG, 2018). 

 

2.7 Centro de Inovação SESI (CIS) em Tecnologias para Saúde 

 

À luz do Mapa Estratégico da Indústria 2018-2022, a inovação é tida como solução para 

a gestão da saúde e segurança no trabalho, tendo em vista a lógica de que trabalhadores mais 

saudáveis, inseridos em um ambiente seguro, tendem a ser mais produtivos (CNI, 2018).  

Dessa maneira, como forma de alcançar o aumento da competitividade industrial, em 

resposta ao atual contexto econômico, é necessária capacidade de inovação como estratégia 

para a promoção da saúde e segurança no trabalho, que se materializam pelos direcionadores 

estratégicos do SESI, que norteiam o planejamento do sistema indústria, no período de 2015 a 

2022 (CNI, 2018). 

O SESI oferece soluções inovadoras em promoção de segurança, saúde e qualidade de 

vida, para atender demandas da indústria e aumentar sua produtividade e seu fortalecimento do 

setor industrial (CNI, 2018). 

O SESI estruturou oito centros de inovação, que têm por objetivo identificar desafios 

em saúde e segurança e desenvolver soluções inovadoras, a fim de melhorar a produtividade do 

trabalhador e a competitividade das empresas. 

Para o SESI, inovação é desenvolver soluções que tenham potencial de escala e gerem 

impactos positivos mensuráveis nos ambientes industriais e nos trabalhadores, na perspectiva 

da promoção de ambientes de trabalho seguros e saudáveis. 

O CIS em Tecnologias para Saúde foi criado com o propósito de pesquisar, desenvolver 

e inovar em tecnologias voltadas para saúde e segurança do trabalhador. 

As tecnologias de saúde móvel, como os aplicativos de smartphone (apps), são 

utilizados como estratégias para apoiar comportamentos saudáveis e propiciarem escalabilidade 

de atendimento e acesso. O automonitoramento da pressão arterial, da adesão à medicação, das 

mudanças de hábitos relacionados à dieta e ao exercício são alguns exemplos do potencial das 

tecnologias de saúde móvel (PERSELL et al., 2018). 

Tendo em vista a disseminação de recursos mobile (smartphones e tablets) e a 

acessibilidade da internet, tornou-se possível a realização de tratamentos online, sendo essa uma 

tendência emergente no setor de saúde (PERSELL et al., 2018).  

Tomando como base o cenário de oportunidade supracitado, o CIS em Tecnologias para 
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Saúde desenvolveu o aplicativo de saúde móvel, Guidoo Coach. Essa tecnologia visa promover 

a adesão do trabalhador a estilo de vida mais saudável, bem como contribuir para a redução, a 

médio e longo prazos, de seus custos com tratamento de doença e afastamentos gerados por 

motivos de saúde.  

Com a utilização da solução, um banco de dados com informações de saúde é gerado, 

contribuindo para uma melhor tomada de decisão em saúde, frente aos investimentos em ações 

de promoção da saúde e bem-estar nas empresas, bem como permite aferir a adesão e o 

engajamento dos trabalhadores à comportamentos saudáveis.  

 

2.8 Aplicativo de Saúde Móvel – Guidoo Coach 

 

O guidoo é uma tecnologia móvel composta por aplicativo, inteligência estatística e 

sistema web destinada à promoção da saúde e bem-estar, por meio do incentivo à mudança de 

comportamentos relacionados a cinco frentes de atuação: hábitos alimentares, atividade física, 

equilíbrio, relacionamentos interpessoais e comportamentos preventivos. 

A solução permite que o usuário conheça melhor sobre o seu bem-estar (percepção) e 

veja quais são as categorias que precisam de mais atenção para que ele tenha um estilo de vida 

mais saudável. Os usuários serão orientados a se avaliarem em cinco aspectos da sua vida: 

alimentação, exercício, equilíbrio, relacionamento e prevenção.  

Ao finalizar o questionário, o usuário acompanhará de forma gráfica o seu resultado e 

receberá um feedback a respeito do mesmo, de acordo com os escores (inicial e final) gerados 

pelas respostas da sua avaliação de bem-estar (realizado no início e final do período de Coach). 

Podem visualizar seu gráfico personalizado e receber uma visão geral do seu bem-estar. O 

usuário também tem acesso a uma avaliação por escrito de cada dimensão. 

O aplicativo Guidoo é multiplataforma e foi desenhado para contribuir com o aumento 

da adesão do usuário a comportamentos saudáveis, dentro da lógica da tecnologia, e por 

consequência, de seus comportamentos relacionados à saúde e ao bem-estar.  

Por ser visualmente atrativa e intuitiva, a solução facilita a inserção, acompanhamento 

e a visualização de dados relacionados ao estilo de vida.  

Por intermédio dos dados obtidos é possível a combinação e disponibilização de 

informações e estratégias para mudança de comportamento, selecionadas conforme o perfil do 

usuário. Isso é possível por meio do dashboard (painel de controle) para acompanhamento da 
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evolução pessoal ou em grupo, permitindo a identificação e implementação de ações mais 

assertivas e programas de promoção da saúde, sem que os participantes sejam identificados.  

A modalidade Guidoo Coach oferece sessões periódicas de 30 min, via aplicativo, que 

propicia acompanhamento personalizado, estrutura de metas, dica do dia e informações de 

saúde, gerando indicadores de adesão ao aplicativo de saúde móvel pelos trabalhadores. 

Profissional com habilitação em coach em saúde e bem-estar pactua, em conjunto com 

o usuário do aplicativo, objetivos de médio prazo, traçados logo na primeira sessão, que 

correspondem a em que condição o trabalhador quer estar ao fim das 6 sessões. Este objetivo 

estará vinculado sempre a uma das 5 dimensões do Bem-Estar e é a principal referência para a 

elaboração das metas semanais que nortearão os usuários do aplicativo no processo de 

intervenção. Em relação à Categoria das Metas, tratam-se das tarefas e atividades semanais que 

o trabalhador se compromete a cumprir a fim de aproximar-se do seu objetivo final. 

O profissional Coach é o responsável direto pela operação do módulo Guidoo Coach, 

por meio do aplicativo, atuando individualmente com cada trabalhador, de acordo com os 

horários das sessões agendadas, auxiliando-o na definição do objetivo e de metas quinzenais, 

bem como na indicação de estratégias para o cumprimento das mesmas, no entanto a empresa 

contratante gerencia e acompanha todo o processo (Figura 5, Figura 6). 

 

Figura 5 - Menu principal do aplicativo Guidoo Coach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo CIS em Tecnologias para Saúde. 
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Figura 6 - Painel de bordo para acompanhamento dos dados e informações criptografas dos 

trabalhadores 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo CIS em Tecnologias para Saúde. 
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3 MÉTODO  

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Trata-se de pesquisa quantitativa, aplicada, buscando conhecer a aplicação prática do 

Guidoo Coach direcionado a resolver a questão de pesquisa O uso de aplicativo de saúde móvel 

contribui para a adesão a comportamentos saudáveis no ambiente de trabalho? e à solução de 

problemas específicos, tais como aumentar a adesão aos aplicativos de saúde móvel (GIL, 

2007).  

O aspecto exploratório da pesquisa é motivado pelo fato de se obter uma melhor 

compreensão do problema de pesquisa. Piovesan e Temporini (1995) apontam que o processo 

de investigação de um fenômeno, como estratégia para melhor compreensão ou 

aprofundamento do objeto a ser pesquisado, caracteriza um estudo exploratório. 

Foram isolados possíveis vieses do pesquisador acerca da adesão dos trabalhadores em 

relação ao uso do app de saúde móvel por meio da modalidade Guidoo Coach, voltada para 

promoção da saúde e do bem-estar do usuário (PIOVESAN; TEMPORINI, 1995). 

Além disso, considerando que o tema ainda saúde móvel é incipiente na literatura, 

sobretudo quanto ao uso deste tipo de Apps voltados para comportamentos saudáveis, o tipo de 

estudo exploratório torna-se adequado, uma vez que que merece maior aprofundamento, 

promovendo maior aproximação e compreensão quanto ao problema delimitado (GIL, 2007). 

O método descritivo foi empregado de modo a descrever todo o processo de adesão dos 

trabalhadores ao App Guidoo. Segundo Gil (1999), esse tipo de pesquisa visa delinear as 

características da população estudada, estabelecendo relações entre variáveis encontradas.  

A amostra foi de conveniência, dado que se trata de um piloto gratuito e considerando 

a necessidade de experimentação do App gradual e em escalas menores. O trabalho de campo 

foi realizado com trabalhadores de uma empresa localizada em Salvador - Bahia (maiores 

detalhes no subitem 3.2). 

 

3.2 Descrição  

 

O estudo quantitativo foi realizado, por intermédio de um piloto, ofertado gratuitamente 

pelo SESI aos trabalhadores, considerando que a empresa tem como um de seus valores a 
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melhoria da qualidade de vida de seus funcionários. Além disso, um Termo de Adesão foi 

formalizado, entre SESI BA e a empresa, para fins de realização do presente piloto gratuito.  

A empresa participante do piloto é atendida pelo SESI, departamento Regional da Bahia, 

pertencente à seção E (ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E 

DESCONTAMINAÇÃO) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas(CNAE), 

versão 2.3, localizada em Salvador – Bahia. Possuía até o período de junho de 2018, 5.023 

funcionários. 

Foram selecionados trabalhadores em acordo com o método de estágio de mudança de 

comportamento (detalhes na subseção seguinte). Após esse filtro, enviou-se um e-mail com 

senha e login para fins de acesso ao aplicativo. 

Realizou-se etapa de cadastro, inserindo dados autorreferidos e pessoais como nome, 

data de nascimento, sexo, peso e altura. Esses dados serviram de informação para o Coach no 

decorrer das 06 sessões, em periodicidade semanal, com duração de 30 min/cada, no período 

de 14/01/19 a 01/03/19, totalizando 07 semanas de estudo piloto, 01 semana a mais, 

considerando possíveis remarcações das sessões de coach, por parte dos trabalhadores. Os 

dados ficaram registrados no histórico do usuário no aplicativo.  

Os usuários responderam ao questionário “Meu Bem-Estar” disponível no aplicativo 

(ANEXO I), que segue os princípios do Pentáculo do Bem-Estar (NAHAS; BARROS; 

FRANCALACCI, 2000) e ao questionário que visa traçar perfis de interesses (ANEXO II).  

Os usuários foram orientados a se auto avaliarem em cinco aspectos: alimentação, 

exercício, equilíbrio, relacionamento e prevenção. O questionário permite que o usuário 

conheça melhor o seu bem-estar e ver quais são as categorias que precisam de maior atenção 

para que seu estilo de vida seja mais saudável.  

No que tange ao segundo questionário, por questões referentes à personalidade e aos 

interesses do usuário, respectivamente, o instrumento ajudou os coachs, por intermédio do 

aplicativo, a interagir melhor com os usuários, proporcionando maior conhecimento do seu 

cliente, facilitando assim a fluidez da sessão, o estabelecimento de objetivos e metas.  

Os questionários foram respondidos de forma analógica. Isso possibilitou ao usuário 

pensar e avaliar os diferentes aspectos de sua vida. O “Meu Bem-Estar” é composto por cinco 

questões, em uma barra graduada de 0 a 10 (Figura 7). A percepção sobre o bem-estar foi 

avaliada inicialmente (score de bem-estar inicial) e no término (score de bem-estar final). 

 

 



34 

 

Figura 7 - Tela do aplicativo Guidoo – Questionário “Meu bem-estar” 

 

Fonte: Elaborado pelo CIS em Tecnologias para Saúde. 

 

No App Guidoo Coach os usuários foram convidados a agendarem suas sessões com o 

coach nos horários disponíveis, visando a definição do objetivo a médio prazo (final das 6 

sessões) e de metas semanais, bem como na indicação de estratégias para o cumprimento das 

mesmas. A partir da segunda sessão o coach verificava o processo de adesão frente à efetivação 

das metas pelos trabalhadores, registrando no App. 

Os dados coletados foram compilados num dashboard sobre a evolução dos parâmetros 

levantados, o que propiciou acompanhar a evolução dos participantes, regido por um Termo de 

Condições de Uso e Política de Privacidade, em que o usuário é alertado a ler atentamente, antes 

de usar os Serviços.  

Os dados obtidos permitiram identificar a adesão ao uso do aplicativo, bem como 

eventuais fatores contribuintes para tal, quais sejam: escolaridade, sexo, idade, nº de 

participantes; perfil de bem-estar inicial e final – comparativo de escore geral; perfil de interesse 

entre 05 grandes áreas - % por perfil (alimentação, atividade física, equilíbrio, comportamento 

preventivo e relacionamento); usuários que selecionaram o coach e agendaram sessões; 

objetivos criados por categoria; usuários que realizaram as sessões e metas cumpridas por 

categoria de objetivos relacionados ao pentáculo do bem-estar. 
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Analisaram-se dados e informações quantitativas em saúde acerca da adesão à mudança 

de comportamento relacionado aos hábitos alimentares, à atividade física, ao equilíbrio 

emocional, aos relacionamentos interpessoais e à prevenção de riscos.  

O estudo teve duração total de sete semanas e ocorreu em uma empresa no Estado da 

Bahia, respeitando os critérios de confidencialidade da informação, dignidade, autonomia e 

vulnerabilidade dos indivíduos cujos dados serão levantados. Os participantes preencheram o 

termo de consentimento informado físico (APÊNDICE I). 

Todo o processo de implantação do Guidoo Coach no âmbito da empresa seguiu a lógica 

descrita pela Figura 8 abaixo: 

 

Figura 8 - Fluxograma de implantação do Guidoo Coach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo CIS em Tecnologias para Saúde. 

 

3.3 Procedimento para busca de referenciais teóricos 

 

Foram realizadas buscas em português e inglês na base de dados EBSCO, por meio do 

Sistema da Biblioteca Digital da FGV (https://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases/ebsco-

academic-search-premier-asp) usando os seguintes termos, isoladamente ou em combinação: 

promoção da saúde no ambiente de trabalho (workplace ou workplace health promotion), saúde 

digital (digital health), saúde móvel (mHealth), coach (health coach ou wellnes coach), adesão, 

aplicativos de saúde móvel. 

Publicações referentes ao setor saúde disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde 

(www.bvs.br/php/index.php) e livros texto sobre saúde ocupacional, políticas de saúde e 
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correlatos foram pesquisadas. Realizou-se uma seleção dos artigos sobre promoção da saúde no 

trabalho, resultando em uma quantidade pequena de artigos com foco no uso da saúde digital 

voltada para adesão de trabalhadores a programas de saúde ocupacional. 

 Todos os artigos e demais publicações contemplaram o período de 1980 (marcos 

regulatórios relacionados à saúde do trabalhador) a 2019 (referenciais mais recentes sobre saúde 

digital e as tecnologias voltadas para saúde). 

 

3.4 Procedimento para coleta de dados 

 

Para a seleção dos participantes da amostra de conveniência  para a realização de piloto 

gratuito em empresa cliente do SESI, realizou-se uma sensibilização com a interlocutora de 

saúde corporativa da empresa, responsável pela gerência de serviço social e qualidade de vida, 

onde foi feita a apresentação da proposta de intervenção e apresentação do aplicativo Guidoo. 

Como a empresa possui mais de 5.000 funcionários, foi ressaltada a necessidade de filtrar as 

indicações para um público com o seguinte perfil: cargos administrativos, pessoas que possuíam 

smartphones com acesso à internet de qualidade e tivessem interesse e disponibilidade para 

comprometer-se semanalmente durante 30 minutos para as sessões. 

Como forma de garantir a inclusão de pessoas que estivessem pelo menos no estágio 

contemplativo para mudança de comportamento, realizou-se um questionário em formato 

Google FORMS com perguntas que avaliam a “prontidão para mudança”, conforme modelo 

proposto por Ogata e Simurro (2015) (ANEXO III). A responsável pela empresa comunicou de 

forma conveniente aos setores que mais se encaixavam no perfil, haveria 50 vagas para a 

realização de coach em saúde e os interessados deveriam acessar um link para preenchimento 

de um formulário de "triagem". Os interessados acessaram o link, que foi enviado por e-mail, e 

responderam às questões (Figura 9). Foram selecionados 40 trabalhadores que possuíam os 

requisitos em acordo com os critérios de inclusão. Esse foram classificados da seguinte forma: 

Pré-contemplativos (0); Contemplativos (6); em preparação (21); em ação (5); em manutenção 

(8). Foram cadastrados e receberam via e-mail banners (Figura 9). 
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Figura 9 - Banner de mobilização para cadastros dos usuários no aplicativo Guidoo 

 

Fonte: Elaborado pelo CIS em Tecnologias para Saúde. 

 

Os participantes assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – (TCLE) 

(APÊNDICE I). Os profissionais do SESI explicaram todo o processo do estudo aos 40 

trabalhadores da empresa. O aplicativo reuniu os dados e informações de saúde de seus 

respectivos usuários, que foram utilizadas exclusivamente para análise quanto à adesão dos 

trabalhadores em prol da mudança comportamental, mantendo essas informações sob a 

condição de sigilo e confidencialidade. 

Todos os desfechos coletados foram autorreferidos e não validados por valores clínicos, 

biométricos ou laboratoriais. A percepção de bem-estar foi aferida com base científica. 

 

3.5 Análise Estatística 

 

As análises estatísticas foram feitas com suporte de especialista estatístico, por meio do 

software IBM-SPSS Statistics. Foram realizadas estatísticas descritivas. Foram aplicados teste 

de χ2 para medir associação entre duas variáveis categóricas, teste não-paramétrico de Kruskall-
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Wallis para comparar a distribuição de variáveis numéricas entre grupos de variáveis categóricas 

e o cálculo do índice de Correlação de Pearson para medir a correlação de duas variáveis 

quantitativas contínuas. 

Além da apresentação e caracterização da população estudada, selecionaram-se grupos 

de associações e comparações, bem como indicadores, sob a ótica da análise exploratória e 

descritiva dos dados obtidos e que foram analisados nos resultados, de acordo com a perspectiva 

da significância estatística (Quadro 1).  

 

Quadro 1 - Indicadores selecionados para análise exploratória, descritiva, comparativa e de 

correlação quanto à adesão ao App Guidoo Coach 

Grupos de associações e 
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Variáveis de sexo, 
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IMC vs. adesão ao 

aplicativo, 

considerando o cálculo 

de sessões agendadas 

vs. sessões realizadas 

Analisar se as variáveis como 

sexo, escolaridade e idade 

interferem no processo de adesão 

a mudança de comportamento, via 

aplicativo 
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Número de sessões de 

coach realizadas vs. 

metas cumpridas 

 

Verificar se o número de sessões 

tem correlação direta com as 

metas cumpridas (adesão) 

 

Variação semanal dos 

usuários que realizaram 

sessão de coach vs. 

objetivos criados por 

categoria 

Analisar a variação semanal 

quanto ao processo de realização 

das sessões de coach e criação de 

metas por categoria 
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e 
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o

 

Estágios de prontidão 

para a mudança de 

comportamento dos 

usuários 

(Contemplação; 

preparação; ação; 

manutenção) vs. Metas 

cumpridas 

Verificar se os estágios de 

mudanças levantados têm 

correlação com o % de metas 

cumpridas 

Variação quanto à 

adesão ao aplicativo 

Guido Coach, em 

periodicidade semanal 

vs. Metas cumpridas 

Analisar a evolução quanto à 

adesão dos trabalhadores ao 

aplicativo 

Distribuição (em 

porcentagem) de metas 

cumpridas, segundo 

categoria de objetivo 

Analisar se os perfis de interesses 

facilitam a adesão e o 

cumprimento das metas pelos 

trabalhadores 
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pactuado pelo 

trabalhador: % 

relacionado à mudança 

nos itens alimentação, 

atividade física, 

equilíbrio, 

comportamento 

preventivo e 

relacionamento vs. 

Metas cumpridas 
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 Percepção de bem-estar 

inicial e final - 

comparativo de escore 

geral vs. metas 

cumpridas 

 

Analisar se os trabalhadores que 

mais aderiram ao aplicativo 

obtiveram maior percepção de 

bem-estar 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A adesão ao aplicativo foi analisada, considerando o cálculo das sessões de coach 

agendadas vs. sessões realizadas (pelo menos 01 sessão realizada com o coach), correlação 

entre sessões realizadas vs. metas cumpridas, variação semanal quanto às sessões realizadas, 

bem como diferença de percepção de bem-estar (relação do score inicial e final). 

 

3.6 Aspectos éticos e privacidade dos dados 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas envolvendo 

Seres Humanos da CEPH/FGV em 04 de setembro de 2018, conforme Resolução nº 196, de 10 

de outubro de 1996, do conselho Nacional de saúde do Ministério da Saúde - Brasil. 

A dignidade, autonomia e vulnerabilidade dos indivíduos foram respeitadas nesse 

estudo. Com os resultados obtidos poderá haver uma maior consolidação das informações 

presentes na literatura. Ainda possibilitará maior fundamentação quanto ao engajamento de 

trabalhadores às iniciativas de promoção da saúde no ambiente de trabalho. 

O acesso às informações de saúde dos respectivos usuários foi utilizado, sob a condição 

de sigilo e confidencialidade.  

Os resultados gerados pelo aplicativo consideraram apenas indicadores, dados e 

informações, sem nenhuma identificação dos participantes, no entanto os resultados da pesquisa 

foram divulgados para a empresa, buscando demonstrar achados sobre a adesão do trabalhador 

à comportamentos saudáveis, em prol da promoção de ambientes de trabalho saudáveis. 
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O presente estudo aplicado é de interesse total da pesquisadora em determinar achados 

relacionados ao aplicativo e sua aplicabilidade em reposta à questão de pesquisa, não havendo 

conflito de interesse entre a empresa e o SESI, inclusive resguardou-se o nome da empresa neste 

estudo. 

A base de dados de saúde é criptografada para garantir a confidencialidade da 

informação. Os relatórios corporativos de saúde gerados pela plataforma consideraram apenas 

dados consolidados, sem nenhuma identificação dos participantes, cujas informações trocadas 

ficaram resguardadas em sigilo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Características da população estudada  

Dos 40 trabalhadores convidados a utilizar o aplicativo Guidoo Coach, apenas 25 

inseriram seus dados no sistema (37,5% de queda de adesão), sendo que 3 desses não 

agendaram sessões de coach (queda de 12%). A amostra final desse estudo foi de 22 

(totalizando 55% de respondentes), considerando os dados iniciais autorreferidos. 

Dos 22 participantes 17 (77%) são do sexo feminino (Tabela 1). Apesar disso, não foi 

verificada associação entre a variável sexo e a adesão ao aplicativo (valor de p do teste de χ2 

não significativo, entre 0,05 e 1). A proporção é esperada pois 29 dos 40 são mulheres. 

 

Tabela 1. Caracterização da população estudada quanto à adesão, segundo sexo. Salvador, 

BA, 2019 (n=22) 

Sexo 

Adesão (sessão agendada x sessão realizada) 

Sim Não Total (n=22) 

N % N % N % 

Feminino 17 77,3% 12 66,7% 29 72,5% 

Masculino 5 22,7% 6 33,3% 11 27,5% 

Total 22 100% 18 100% 40 100% 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

 

Dos 22 usuários, 16 efetivamente iniciaram pelo menos uma sessão, isto é, agendaram 

e realizaram as sessões, perfazendo um total de 59 sessões agendadas e realizadas (64% de 

adesão). Três trabalhadores cumpriram a recomendação de realização das 6 sessões de coach.  

O número médio de sessões realizadas por usuários que fizeram agendamento foi de 2,27. O 

indicador de percepção de bem-estar médio inicial foi de 6,87 (0 - 10). Destacaram-se 

alimentação (média de 6,21) e exercício (média de 4,58) com as menores médias (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Dados gerais dos indicadores e informações do aplicativo Guidoo. Salvador, BA, 

2019 

Dados Gerais   

Número de usuários cadastrados no sistema 40 

Número de usuários que entraram no sistema com dados autorreferidos 25 

Número de usuários que escolheram e agendaram a sessão de coach 22 

Número de usuários que iniciaram as sessões de coach 16 

Número de usuários que finalizaram as 6 sessões de coach 3 

Percepção de Bem-Estar Médio Inicial (n=16) 6,87 

Percepção de Bem-Estar Inicial de Alimentação Médio (escala de 0 a 10) 6,21 

Percepção de Bem-Estar Inicial de Exercício Médio (escala de 0 a 10) 4,58 

Percepção de Bem-Estar Inicial de Relacionamento Médio (escala de 0 a 

10) 7,67 

Percepção de Bem-Estar Inicial de Prevenção Médio (escala de 0 a 10) 8,17 

Percepção de Bem-Estar Inicial de Equilíbrio Médio (escala de 0 a 10) 7,71 

Número médio de sessões realizadas por usuários que agendaram sessão 2,27 

Número absoluto de sessões agendadas 107 

Número absoluto de sessões agendadas e realizadas 59 

Número absoluto de sessões agendadas e não-realizadas 48 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

 

Dos trabalhadores que aderiram ao aplicativo (n=22), 88,2% possuem nível de 

escolaridade superior completo. A idade média foi de 42,15 ± 0,61 anos, sendo que para o sexo 

masculino foi de 40,5 anos (Tabela 3). O grau de escolaridade foi um achado esperado, à medida 

em que o processo de seleção dos trabalhadores da empresa, considerou pessoas do quadro 

administrativo, como forma de mobilização para fins de participação ao programa de mudança 

de comportamento e bem-estar. 

 

Tabela 3 – Distribuição de escolaridade segundo sexo. Salvador, BA, 2019 (n=22) 

Escolaridade Sexo 

  
Feminino (n=17) Masculino (n=5) Total (n=22) 

  N % N % N % 

Médio Incompleto 1 5,9% 0 0,0% 1 4,5% 

Superior incompleto 1 5,9% 0 0,0% 1 4,5% 

Superior Completo 15 88,2% 4 80,0% 19 86,4% 

Não respondeu 0 0,0% 1 20,0% 1 4,5% 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

 

Não houve diferenças significativas estatisticamente relacionados aos efeitos da idade 

na adesão à tecnologia de saúde móvel Guidoo. Apesar disso, dado interessante levantado 
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recentemente pela Deloitte (2018), aponta que há aumento do uso de smartphones nos grupos 

etários mais longevos. O aumento do uso de smartphone poderá aumentar uso de aplicativos. 

Todos os usuários que aderiram efetivamente ao Guidoo Coach, ou seja, que realizaram 

pelo menos 1 sessão (n=16), possuíam nível de escolaridade superior completo. Estudos 

destacam que quanto maior o nível de escolaridade, maior a probabilidade de adesão a 

aplicativos de saúde móvel (LIMA et al., 2017). 

A média do IMC foi de 26.98 ± 3,83. Ambos os sexos se encontram em estado 

nutricional de sobrepeso. O IMC para sexo feminino foi de 26,30 ± 3,5 e para sexo masculino 

foi 29,70 ± 4,39 (Tabela 4). A classificação de IMC seguiu a OMS (Quadro 2). 

Quadro 2 - Classificação do índice de massa corporal para adultos de 18 anos até 64 anos. 

IMC (18 – 64 anos e 11 meses) Classificação 

<16 Desnutrição grave ou magreza grau III 

16 –16,99 Desnutrição moderada ou magreza grau II 

17 – 18,49 Desnutrição leve ou magreza grau I 

18,5 – 24,99 Eutrofia ou Normal 

25 – 29,99 Pré-obeso ou excesso de peso ou sobrepeso 

30 – 34,99 Obesidade leve ou grau 1 

35 – 39,9 Obesidade moderada ou grau II 

 40 Obesidade mórbida ou grau III 

Fonte: WHO, 2000. 

 

Tabela 4 – Perfil demográfico, nutricional e antropométrico dos usuários, segundo sexo. 

Salvador, BA, 2019 

  

Sexo 

Feminino 

(n=17) 

Masculino 

(n=5) Total (n=22) 

Idade Média 42,56 40,50 42,15 

Desvio padrão 11,18 9,15 10,61 

Mínimo 27,00 31,00 27,00 

Máximo 63,00 51,00 63,00 

Peso Média 68 95 73 

Desvio padrão 11 15 16 

Mínimo 45 79 45 

Máximo 84 113 113 

Altura Média 1,61 1,79 1,64 

Desvio padrão 0,08 0,10 0,11 

Mínimo 1,48 1,72 1,48 

Máximo 1,78 1,93 1,93 

IMC* Média 26,30 29,70 26,98 

Desvio padrão 3,50 4,39 3,83 

Mínimo 20,00 25,93 20,00 

Máximo 32,81 35,60 35,60 



44 

 

*IMC: Índice de Massa Corporal, técnica utilizada para fins de aferição do estado nutricional, 

por meio do cálculo entre a divisão do peso corpóreo pelo quadrado da altura (IMC = peso/altura 

x altura) (WHO, 2000). 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

 

As mulheres apresentaram idade média maior do que os homens, no entanto o sexo 

feminino possui maior variação de idade (27 a 63 anos) do que o grupo masculino.  No entanto 

não houve diferença estatística significativa (31 a 51anos) (Tabela 4) (Figura 10). 

 

Figura 10 - Distribuição de idade segundo sexo da população estudada. Salvador, BA, 2019. 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

 

Nota-se que a população masculina tem maiores índices de massa corpórea do que a do 

grupo feminino, não havendo diferença estatisticamente significativa (Figura 11). 

  

SEXO 
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Figura 11 - Distribuição de IMC segundo sexo da população estudada. Salvador, BA, 2019 

 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

 

Ao comparar os indicadores de adesão ao aplicativo e IMC, observou-se que tanto 

sessões realizadas, quanto as metas traçadas e cumpridas apresentaram-se superiores quando o 

IMC dos usuários se encontra acima de 25kg/m2 (sobrepeso ou obesidade). No entanto não 

houve significância estatística, apenas análise comparativa simples (Tabela 5).  

 

Tabela 5 - Comparação simples entre IMC e indicadores de adesão. Salvador, BA, 2019 

Indicadores de adesão 
IMC 

(kg/m2) 
N Média 

Desvio 

padrão 

Erro padrão 

da média 

Número de Sessões 

realizadas 
< 25 4 3,00 1,82 0,91 

> 25 10 4,00 2,16 0,68 

Percentual de sessões 

realizadas 
< 25 4 56,25 24,88 12,44 

> 25 10 68,30 33,58 10,62 

Número de metas traçadas < 25 4 4,75 2,06 1,03 

> 25 10 8,60 5,91 1,86 

Número de metas cumpridas < 25 4 2,00 2,30 1,15 

> 25 10 5,40 5,75 1,82 

Percentual de metas 

cumpridas 
< 25 4 34,28 40,67 20,33 

> 25 10 40,87 40,19 12,71 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

SEXO 
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Em relação à comparação simples entre IMC e adesão, os trabalhadores em sobrepeso 

e obesos (IMC > 25 kg/m2) foram os que mais realizaram sessões junto ao coach, via app, ou 

seja, dos 16 trabalhadores que aderiram, 8 estavam acima do peso (50%) e 1 com obesidade 

grau I (6%), aproximando-se ao estudo realizado por Martin et al. (2016) que relaciona o 

aumento do uso de tecnologia de saúde móvel (mHealth) em busca da melhoria dos cuidados 

em saúde, principalmente voltada para objetivos referentes ao gerenciamento de peso. Além 

disso, os autores frisam que o acesso e uso de smartphones e aplicativos de saúde móvel 

permitem o desenvolvimento e transmissão de práticas de promoção da saúde, em tempo real, 

inclusive quando aplicados para a mudança do comportamento.  

Ainda, APPEL et al. (2011) destacam que estratégias de gerenciamento de peso, 

baseadas em intervenções de App de saúde móvel, quando comparadas às ações presenciais, 

apresentaram resultados semelhantes, sobretudo quanto ao achado de que ambos os grupos 

(controle e com suporte remoto) perderam peso. 

Estudo de saúde populacional brasileira com recorte para beneficiários de planos de 

saúde revela que 52,7% da população de Salvador encontram-se com sobrepeso (Vigitel, 2017). 

A OMS alerta que a obesidade é uma epidemia mundial. Perfil alimentar e de atividade 

física contribuem com sobrepeso e obesidade. Em todos níveis de renda e todas as faixas etárias, 

independente do sexo, imprimem grandes desafios à saúde pública (DIAS et al., 2017). 

De acordo com a estratégia “Conheça seus números” ou “Know Your Number”, o 

processo de tomada de consciência contribui para que as pessoas vinculem a obesidade ao 

tratamento, compreendendo a estratégia para mudança comportamental (MUFFIH et al., 2018). 

Observaram-se que 6 usuários do aplicativo possuíam perfil convencional, seguido de 5 

com perfil social e investigativo (n=5) (Figura 12). 
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Figura 12. Distribuição de frequência absoluta de perfis de interesse da população estudada. 

Salvador, BA, 2019 (n=22) 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

 

O perfil de interesse investigativo realizou maior percentual médio de sessões de coach, 

70,7%, atingindo percentuais de 100% para o item de realização máxima das sessões. Para 

Nauta (2010), o perfil é rotulado como intelectual e comprometido, o que talvez tenha 

contribuído para o achado de personalidade que mais aderiu ao App, considerando o indicador 

de sessões realizadas. 

Considerando a percepção do usuário do aplicativo quanto ao estágio de sensibilização 

para a mudança de comportamento dos 22 trabalhadores, verificou-se que 13 estimam estar 

preparados para a mudança de comportamento, sendo que 2 encontram-se em estágio de 

mudança e 2 em manutenção, isto é, consolidação dos ganhos (Figura 13). 
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Figura 13 - Distribuição de frequência absoluta da percepção do estágio de mudança 

comportamental, segundo usuários. Salvador, BA, 2019 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

 

O achado relativo ao estágio de preparação (59%) da população estudada, demonstrou 

que tais indivíduos têm objetivos determinados para alterar comportamento num futuro 

próximo, estipulado em 30 dias (SILVA et al., 2016), o que talvez tenha contribuído para os 

dados de adesão ao App, que serão discorridos nos subitens a seguir. 

Contudo, estudos sobre estágios de mudança de comportamento em atividade física 

apontam que o estágio de manutenção se apresenta como mais prevalente (43,8%), seguido do 

estágio de ação (16,2%), preparação (17%) e contemplação (16%) (SILVA et al., 2016), 

ensejando em possível limitação ou oportunidade de estudo qualitativos para verificação 

profunda desse tipo de achado. 

 

4.2 Adesão ao aplicativo Guidoo 

 

Do universo de 22 trabalhadores que iniciaram o processo de agendamentos das sessões 

com o coach, via aplicativo, apenas 9 usuários agendaram 6 sessões, de acordo com o 

recomendado pela metodologia do aplicativo para fins de mudança de comportamento, 

apresentando o mínimo de 02 sessões e o máximo de 07 sessões agendadas (dada a 

possibilidade de remarcação), totalizando 107 sessões agendadas em 07 semanas de programa 

(Figura 14). 
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Figura 14 - Distribuição de frequência absoluta de trabalhadores, segundo total de sessões de 

coach para mudança de comportamento agendadas. Salvador, BA, 2019 (n=22) 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

 

No que se refere ao número de sessões realizadas com o coach no aplicativo, verificou-

se que 06 dos 22 usuários não realizaram nenhuma sessão (27% de queda quanto à adesão), 

considerando que uma das principais medidas da adesão ao aplicativo é a razão percentual das 

sessões realizadas sobre o total de sessões agendadas (Figura 15).  

Figura 15 - Distribuição de frequência absoluta de trabalhadores, segundo número total de 

sessões realizadas. Salvador, BA, 2019 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 
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Observou-se ainda que quanto maior o número de sessões agendadas, maior o percentual 

de realização, obtendo 81% de média de realização, 50% de realização mínima e 100% de 

realização máxima para aqueles usuários que efetivamente cumpriram a recomendação do 

aplicativo quanto à realização de 6 sessões de coach. Com isto, quando o usuário adere ao App, 

o Guidoo pode ser efetivo (Figura 16). 

 

Figura 16. Distribuição de frequência relativa (%) de sessões realizadas, segundo número de 

sessões agendadas. Salvador, BA, 2019 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

 

A análise sobre a variação semanal da adesão dos trabalhadores ao aplicativo evidenciou 

uma frequência relativa média de 55%, apresentando pico de realização de sessões na última 

semana (83%), seguido de 69% na primeira semana, além de uma queda significativa na quarta 

semana, atingindo assim a menor percentagem de sessões realizadas (30%) (Figura 17). 
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Figura 17. Distribuição de frequência absoluta de sessões agendadas e realizadas e de 

frequência relativa (%) de sessões realizadas por semana. Salvador, BA, 2019 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

 

Os percentuais mais expressivos de realização das sessões de coach semanal ocorreram 

na última semana, com 83% de realização e queda expressiva na metade do processo. Tal 

cenário permite constatar que manter o usuário engajado semanalmente é um desafio, isto é, 

não houve falha na condução do programa de saúde móvel Guidoo, muitas vezes o que ocorre 

é que os participantes optam por não mudar por diversos motivos, pois se trata de mudança 

comportamental, reforçando a necessidade de estudos qualitativos para entender melhor tais 

achados (McGLOIN et al., 2014).  

Cobb e Poirier 2014 apontam dificuldades no processo de acompanhamento dos 

usuários, considerando intervenções online direcionadas para o engajamento em prol do bem-

estar. Este estudo foi baseado em uma intervenção multimodal por e-mail, web e App móvel 

(Daily Challenge), onde os participantes receberam sugestões diárias de pequenas ações de 

saúde. As taxas de acompanhamento passaram de 68,7% em 30 dias para 62,6% em 90 dias, 

assemelhando aos achados do presente estudo, segundo variação demonstrada pela figura 17, 

isto é, a manutenção da adesão durante as intervenções, por meio da saúde digital, é um grande 

desafio. 
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No que tange ao indicador de sessões realizadas em relação ao perfil de interesse dos 

trabalhadores, os achados não permitiram verificar uma diferença significativa entre o 

percentual de sessões realizadas e perfis de interesse (Teste Kruskal-Wallis). No entanto, o 

perfil investigativo obteve maior percentual médio de realização de 70,7%, atingindo 

percentuais de 100% para o item de realização máxima (Figura 18). 

 

Figura 18 - Distribuição de frequência relativa (%) de sessões realizadas, segundo perfil de 

interesse. Salvador, BA, 2019 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

 

A categoria objetivo que se refere à pactuação de médio prazo, traçada logo na primeira 

sessão e correspondendo à condição em que o trabalhador deseja estar ao final das 6 sessões de 

coach foi utilizada como referência para a elaboração das metas semanais, as quais nortearam 

os usuários do aplicativo. 

Os objetivos escolhidos pelos 16 trabalhadores no início das sessões concentram-se nas 

categorias alimentação e exercício, que para o sexo feminino foi de 30,8%. Entre os homens 

predominou alimentação em 66,7%, seguido de equilíbrio em 33,3% (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Distribuição de objetivos segundo sexo de usuários do aplicativo junto ao coach. 

Salvador, BA, 2019 (n=16) 

Objetivo 

Sexo 

Feminino (n=13) Masculino (n=3) Total (n=16) 

N % N % N % 

Prevenção 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Relacionamento 2 15,4% 0 0,0% 2 12,5% 

Equilíbrio 3 23,1% 1 33,3% 4 25,0% 

Exercício Físico 4 30,8% 0 0,0% 4 25,0% 

Alimentação 4 30,8% 2 66,7% 6 37,5% 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

No que tange ao interesse dos usuários nas categorias de exercício e equilíbrio 

emocional, houve semelhança dos achados aos do estudo randomizado que avaliou o impacto 

do treinamento telefônico customizado e intervenções na internet sobre comportamentos de 

risco à saúde e bem-estar. Os comportamentos referentes à exercício físico e ao gerenciamento 

de estresse foram os principais grupos de interesse, secundarizando demais desfechos 

relacionados às categorias relacionadas à mudança de comportamento (PROCHASKA et al., 

2012). 

Seis trabalhadores optaram pela categoria alimentação, em segundo lugar os usuários 

pactuaram objetivos relativos à prática de exercício (n=4). A categoria prevenção não foi 

escolhida pelos trabalhadores para fins de pactuação de metas junto ao coach (Figura 19). 

 

Figura 19 - Distribuição de frequência absoluta de usuários (trabalhadores) segundo categorias 

de objetivo. Salvador, BA, 2019 (n=16) 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 
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Referente à análise da adesão à categoria objetivo a médio prazo, pactuado entre o 

trabalhador e o coach, os principais achados estiveram mais associados à alimentação e ao 

exercício físico, que para o sexo feminino representou 30,8% para cada um dos temas e para o 

sexo masculino predominou a categoria alimentação (66,7%), reforçando o resultado da 

associação simples entre o IMC e a necessidade de mudança comportamental voltada para os 

FRs relacionados à alimentação inadequada e ao sedentarismo. 

Em diálogo com o cenário acima citado, no Brasil, há um significativo aumento da 

inatividade física, segundo ranking de FRs modificáveis, além da dieta inadequada, que lidera 

o ranking de FRs no país. Além disso, os homens encontram-se mais expostos aos FRs 

comportamentais (MALTA et al., 2017).  

 

4.3 Cumprimento de Metas e Adesão 

 

No que se refere ao cumprimento de metas e sua relação com a adesão dos trabalhadores 

ao aplicativo, pode-se afirmar que quanto maior o percentual de realização de sessões, maior o 

percentual de cumprimento de metas, apresentando correlação positiva e significativa de 0,58 

entre o percentual de sessões realizadas e o percentual de metas cumpridas (Correlação de 

Pearson - p < 0,016) (Figura 20). 

 

Figura 20 - Correlação (em percentagem) de metas cumpridas e sessões realizadas. Salvador, 

BA, 2019. 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 
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A correlação entre adesão às sessões realizadas, via App e o cumprimento de metas 

evidenciou a relação diretamente proporcional entre o percentual de sessões realizadas e o 

percentual de cumprimento de metas pelos trabalhadores, aproximando-se de estudos que 

sinalizam positivamente o uso da saúde móvel, quando projetados para promover 

comportamentos de saúde desejáveis, incluindo automonitoramento em saúde, sobretudo 

quando há acompanhamento especializado de um profissional coach facilitando e gerando 

suporte para a mudança comportamental (PERSELL et al., 2018). 

Wiederhol (2015) reforça que tais TIC podem contribuir para o diagnóstico, ampliar a 

capilaridade de serviços e atendimentos em saúde, além de melhorar o tratamento, sem contar 

a possibilidade de diminuição de investimentos. No entanto, o autor ressalta a necessidade de 

pesquisas baseadas em evidências sobre a usabilidades da saúde móvel para fins terapêuticos, 

autogerenciamento em saúde, inclusive quando voltadas para a mudança comportamental. 

Quanto à razão das metas traçadas e metas cumpridas pelos usuários, obteve-se uma 

média de 7,13 ± 5,07 de metas traçadas e 4,13 ± 4,93 de metas cumpridas, isto é, quanto mais 

os usuários traçam metas, por meio das sessões junto ao aplicativo, mais metas são cumpridas 

em conjunto com o coach, apresentando uma correlação positiva de 0,93, estatisticamente 

significativa, de acordo com a Correlação de Pearson - p < 0,0001 (Figura 21).  

 

Figura 21. Correlação entre número de metas traçadas e metas cumpridas. Salvador, BA, 2019 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 
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Outro achado interessante foi a correlação direta entre o número de metas traçadas e o 

número de metas cumpridas, demonstrando relação significativamente forte em termos 

estatísticos quando se verifica que, em média, a cada 7 metas traçadas, 4 foram cumpridas pelos 

trabalhadores, reforçando que os sistemas móveis de saúde, que visam à adesão podem facilitar 

a auto-gestão, incentivando e estimulando os pacientes a adotarem estilos de vida saudáveis, 

por meio do empoderamento do usuário, frequentemente estimulado pelo coach ou pelo próprio 

app (FIORAVANTI et al., 2015). 

De acordo com um estudo qualitativo, que trata das oportunidades e desafios para 

aplicativos de smartphones voltado para a mudança de comportamento em saúde, a saúde móvel 

aumenta a capacidade de monitorar comportamentos e metas, além de potencializar o processo 

de aconselhamento e a capacidade de obtenção de informações, inclusive nos deslocamentos 

(DENNISON et al., 2013). 

Em relação ao estágio de mudança do comportamento, destaca-se o grupo de 10 

trabalhadores que consideraram estar no estágio de preparação, o percentual médio de metas 

totais cumprido foi de 39,1% (próximo aos demais estágios), atingindo 100% de realização 

máxima em termos de cumprimento de metas (Figura 22). 

 

Figura 22. Distribuição de frequência relativa (%) de metas totais cumpridas por trabalhador, 

segundo estágio de mudança de comportamento. Salvador, BA, 2019 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 
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O levantamento quanto aos estágios de prontidão para a mudança apontou que 59% dos 

trabalhadores que se encontravam em estágio de preparação (n=10) obtiveram percentual médio 

de metas totais cumpridas de 39%, percentual próximo aos demais estágios. Esse grupo atingiu 

realização máxima em termos de cumprimento de metas pactuadas junto ao coach (100%).  

Tal achado assemelha-se aos estudos que demonstram que o indivíduo se encontra 

pronto para o início do processo de mudança de comportamento, o que possibilita uma maior 

adesão ao App, contribuindo assim para comportamentos saudáveis (SILVA e PEREIRA, 

2010). 

Prochaska et al., 2012 ressaltam que que ações baseadas em MTT, uma vez 

implementadas por intermédio de plataforma web ou telefone móvel, podem diminuir fatores 

de riscos em saúde, promovendo a percepção de bem-estar. 

À luz de um estudo que aborda os diversos efeitos de técnicas de mudança de 

comportamento e outras características de intervenção, resultados apoiam o estabelecimento de 

metas e automonitoramento de dados de saúde pelos usuários em conjunto com um profissional 

coach, como estratégia em prol do aconselhamento de adultos com sobrepeso e obesidade. Este 

estudo frisa ainda a importância do método de aconselhamento ser centrado na pessoa, 

promovendo sua autonomia, apresentando achados para manutenção do comportamento a longo 

prazo (SAMDAL et al., 2017). 

Referente à distribuição percentual das metas cumpridas segundo perfil de interesse, 

notou-se que o perfil empreendedor apresentou maior percentual médio de metas cumpridas 

(50%), seguido do perfil convencional (47,1%), acima da média geral de 39%. Destaca-se que 

o perfil investigativo ficou abaixo da média, obtendo 30,9%. Os achados não permitem analisar 

se há diferença significativa entre o percentual de sessões realizadas, segundo os perfis de 

interesse (Teste Kruskal-Wallis) (Figura 23). 
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Figura 23 - Distribuição de frequência relativa de metas cumpridas por trabalhador, segundo 

perfil de interesse. Salvador, BA, 2019 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

Observou-se que os maiores percentuais de metas cumpridas estavam relacionados à: 

(1) prevenção (80%) no âmbito da categoria objetivo de alimentação, (2) 100% de cumprimento 

de meta de equilíbrio na categoria do objetivo exercício e (3) 100% de cumprimento da meta 

de alimentação referente à categoria relacionamento (Figura 24). 

 

Figura 24 - Distribuição (em porcentual médio) de metas cumpridas, segundo categoria de 

objetivo pactuado pelo trabalhador. Salvador, BA, 2019. 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 
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Quanto à queda de 27% dos 22 usuários que agendaram e não iniciaram de fato as 

sessões, somado ao dado de 64% de adesão e 39% de cumprimento de metas pactuadas junto 

ao coach, estas informações contrariam o baixo percentual de adesão aos apps de saúde móvel 

existentes no mercado, que em média apresentam adesão inferior a 5% (HAMIDEH, 2016). 

Isso poderia ser melhor explicado por meio de trabalhos qualitativos como forma de 

compreender a fundo tal achado. Estudos qualitativos poderiam auxiliar na compreensão das 

reais motivações da não adesão ao App, talvez até relacionado ao suporte organizacional e 

demais possíveis vieses, sessões de coach com intervalos semanais e ação totalmente gratuita, 

sem coparticipação do trabalhador. 

O envolvimento dos trabalhadores em programas de QVT é um dos grandes desafios 

para gestores de saúde no ambiente corporativo, especialmente quando se verifica as taxas de 

participação, promovendo a necessidade de considerar outros elementos subjetivos, como por 

exemplo, buscar compreender porque os trabalhadores se motivam e aderem às iniciativas 

promovidas pelo ambiente de trabalho, etapa esta que pode ser decisiva para a efetividade de 

um  programa. Além disso, é fundamental levantar as necessidades de saúde da população e 

desenvolver o significado da mudança de hábitos ou estilo de vida das pessoas, conscientizando 

os trabalhadores sobre os pontos positivos de sua adesão a programas de saúde corporativos 

(MARIYA, 2019). 

O’DONELL, 2017 frisa que iniciativas de promoção da saúde, no ambiente de trabalho, 

geralmente competem com outras atividades que são altamente valorizadas na cultura 

organizacional, como por exemplo, o período de períodos festivos e de férias. 

No que se refere à correlação de metas cumpridas por temas e ainda tomando como base 

a razão entre o número de metas traçadas de Exercício e o número de metas traçadas de 

Alimentação, constatou-se que os usuários que traçam metas relacionadas à prática de exercício 

físico, também traçam metas de alimentação saudável, apresentando correlação de 0,57 de 

significância estatística (n=16; p <0,020) (Figura 25). 
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Figura 25 - Correlação entre número de metas traçadas de alimentação e número de metas 

traçadas de exercício. Salvador, BA, 2019 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

 

Verificou-se significância estatística de 0,68 relativa à correlação entre o número de 

metas traçadas de alimentação e o percentual de metas cumpridas de exercício. Ou seja, quanto 

mais se pactua metas de alimentação, mais se cumpre metas relativas a exercício (n=12; p < 

0,014) (Figura 26). 

 

Figura 26 - Correlação entre número de metas traçadas de alimentação e % metas cumpridas 

de exercício. Salvador, BA, 2019. 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 
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No tocante à correlação entre o número de metas traçadas de equilíbrio e o percentual 

de metas cumpridas de alimentação, constatou-se que quanto mais o trabalhador traça metas de 

equilíbrio, maior foi o percentual de metas cumpridas relativas à alimentação, com significância 

estatística de 0,65 (p < 0,042) (Figura 27). 

 

Figura 27 - Correlação entre % de metas cumpridas de alimentação e número de metas traçadas 

de equilíbrio. Salvador, BA, 2019 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

 

Foi possível analisar que o comportamento relacionado ao equilíbrio pode auxiliar nas 

metas atinentes à alteração comportamental referente à alimentação inadequada, uma vez que, 

Souza, et al. (2011) apontam que o comportamento alimentar pode estar diretamente ligado ao 

seu estado emocional, isto é stress, ansiedade e problemas pessoais. 

Ademais, um ensaio clínico randomizado demonstrou que as principais ações de saúde 

móvel, baseadas em coach por telefone, referiam escolhidas pelos usuários relativas aos itens 

de atividade física e gerenciamento do stress, assemelhando-se à correlação supracitada 

(PROCHASKA et al., 2012). 

Atinente à correlação entre o número de metas traçadas de exercício e o percentual de 

metas cumpridas de exercício, observou-se que quanto maior for o número de metas traçadas 

de exercício, maior será o percentual de cumprimento de metas na mesma temática, com 

correlação de 0,83 (n=12; p < 0,001) (Figura 28). 
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Figura 28 - Correlação entre % de metas cumpridas de exercício e número de metas traçadas de 

exercício. Salvador, BA, 2019 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

 

Interesse no item de atividade física, ressaltada pela adesão em termos de metas 

cumpridas, pode ser justificada pelo principal FR relacionado ao desenvolvimento de DCNTs, 

e pelo cenário de obesidade, no Brasil, especialmente frente aos dados médios de IMC da 

população estudada, que apresentaram maioria de sobrepeso (Figura 11). 

No que se refere ao percentual de metas cumpridas de alimentação e o percentual de 

metas cumpridas de exercício, verificou-se relação direta entre maior o cumprimento de metas 

de prática de exercício, quanto maior for o percentual de cumprimento de metas de alimentação, 

com correlação alta de 84% de significância estatística (n=7; p < 0,019) (Figura 29). 
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Figura 29. Correlação (em percentagem) entre metas cumpridas de exercício e metas cumpridas 

de alimentação. Salvador, BA, 2019 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

 

Os usuários que traçam metas relacionadas à prática de exercício físico, também o fazem 

para alimentação saudável (57,3% de significância estatística), e quanto maior o cumprimento 

de metas de prática de exercício, maior o percentual de cumprimento de metas de alimentação 

(83,7% de significância estatística). Verifica-se similaridade com estudos que identificam estas 

variáveis como alvo em busca de um estilo de vida mais saudável, compreendendo que os FRs 

como a alimentação inadequada e sedentarismo estão correlacionados com pelo menos 80% 

das DCNTs, o que os torna alvo para a implementação de programas de promoção da saúde no 

ambiente de trabalho, exigindo soluções inovadoras para a mudança comportamental 

(BEZNER et al., 2017). 

No Brasil, o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNTs insere as 

pautas da alimentação saudável e atividade física na agenda prioritária e metas nacionais para 

elevação da prevalência da prática de atividade física no tempo livre e ampliação do consumo 

de frutas e hortaliças (BRASIL, 2018b). 

Os percentuais mais expressivos de metas cumpridas relacionaram-se à prevenção 

(80%) no âmbito da categoria objetivo alimentação, o que pode ser justificado pelo fato dos 

usuários que estavam acima do peso ou com algum grau de obesidade visualizarem a 

necessidade de obter comportamentos preventivos face a objetivo maior que é obter uma 

alimentação mais saudável ou talvez em busca do emagrecimento. Já em referência à meta de 
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equilíbrio na categoria do objetivo exercício houve 100% de cumprimento, assim como relativo 

à meta de alimentação, no âmbito da categoria relacionamento e finalmente acerca da categoria 

equilíbrio, apresentou-se 50% de metas, também associadas à equilíbrio. Estes achados 

reforçam que o autoconhecimento direcionado para a tomada de ações positivas, sejam elas: 

alimentação saudável, prática de atividade física adequada e equilíbrio podem levar a resultados 

significativos para comportamentos preventivos ou até mesmo conscientização quanto aos 

comportamentos de riscos (MELLO et al., 2014). 

Kennel (2018) relata que o coach em saúde e bem-estar é eficaz para a mudança de 

comportamento como gerenciamento de peso e alimentação saudável, apresentando resultados 

positivos junto ao coach, usando inclusive a saúde móvel como ferramenta, uma combinação 

de serviços virtuais, de consultas telefônicas e respostas on-line, além de demonstrar o aumento 

da utilização da saúde digital em busca de melhores resultados de saúde, ampliação do acesso, 

bem como redução de custos. 

 

4.4 Diferença de percepção de bem-estar e adesão  

 

Dos 16 trabalhadores que efetivamente aderiram ao aplicativo, apenas 11 responderam 

ao questionário de percepção inicial e final de bem-estar e 1 trabalhador deixou de responder à 

percepção de bem-estar relativo às categorias de equilíbrio e prevenção, porém para fins 

estatísticos, considerou-se a média de respostas válidas.  

Os trabalhadores que responderam ao score final sobre percepção de bem-estar foram 

os que mais aderiram ao aplicativos, tanto em termos de sessões realizadas, quanto em 

cumprimento de metas. 

Dos trabalhadores que cumpriram ao estipulado pelo programa Guidoo Coach, ou seja, 

6 sessões realizadas (n=3), mesmo inexistindo significância estatística, constatou-se que tais 

usuários possuíam idade entre 31 e 46 anos, foram os que mais traçaram e respectivamente 

cumpriram as metas e ainda, foram os que mais obtiveram ganho de percepção de bem-estar, 

atingindo uma escala entre 9,8 e 10. 

Além do facilitador relacionado ao aplicativo de saúde móvel, sugere-se que o coach 

em saúde e bem-estar promove eficácia em diversas variáveis psicossociais, resultados 

comportamentais e marcadores de DCNTs. Contudo, observa-se limitação significativa da 

literatura resultante da variabilidade no uso de termos em coach em saúde e bem-estar, o que 

dificulta analisar de maneira mais assertiva (Wolever et al., 2016). 
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A diferença entre o score final e o score inicial, com escala de 0 a 10, aponta o quanto 

o valor final aumentou ou diminuiu em relação ao inicial. No gráfico, a reta na diagonal ajuda 

a demonstrar essa diferença, sendo que cada ponto é um trabalhador e, portanto, pode haver 

mais de um trabalhador no mesmo ponto, considerando que o score pode ser o mesmo para 

mais de um trabalhador.  

Um ponto em cima da reta significa que não houve diferença entre os dois scores, já um 

ponto acima da reta mostra o quanto o score final aumentou em relação ao score inicial, quanto 

mais afastado, maior foi a mudança. E um ponto abaixo da reta, significa que o score final foi 

menor que o inicial. 

Sendo assim, pode-se constatar significativo ganho de percepção de bem-estar dos 

respondentes considerados, exceto um trabalhador que teve perda de percepção de bem-estar, 

ficando abaixo da linha, o que necessitaria de um estudo qualitativo ou até mesmo uma análise, 

por meio de biomarcadores de saúde (indicadores mensuráveis acerca de algum estado de 

doença), para fins de verificação com profundidade acerca deste e demais achados, a exemplo 

de exames relacionados ao acompanhamento de DCNTs, diabetes (Figura 30).  

 

Figura 30 – Comparação entre scores geral final e inicial. Salvador, BA, 2019. (n=11)  

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

 

Em média, o score geral acerca de percepção de bem-estar foi 1,30, atingindo 91% de 

ganho no score geral, segundo percepção de bem-estar dos trabalhadores, observando um ganho 
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máximo de 9 pontos no score final de exercício, totalizando um ganho de 64% e de 10 pontos 

relativo ao score de alimentação (55% de ganho). As diferenças negativas no item mínimo 

ocorreram devido a um usuário ter-se auto avaliado com scores finais menores em relação aos 

scores iniciais (Tabela 7). 

Acerca dos scores referentes a relacionamento, prevenção e equilíbrio, não houve 

grandes achados em termos de diferenciação de ganhos, com notas mais homogêneas de ponto 

de partida (mínimo) e de análise final de percepção (máximo). 

 

Tabela 7 - Diferença entre o score inicial e final geral e por tema sobre percepção de bem-estar. 

Salvador, BA, 2019. 

Diferença entre o 

score final e o 

inicial  

              Média Mínimo Máximo 

% de 

trabalhadores 

que tiveram 

ganho no 

score 

Nº válido de 

respondentes  

Geral 1,30 -0,4 5 91% 11 

Alimentação 1,91 -1 10 55% 11 

Exercício 1,91 0 9 64% 11 

Relacionamento 1,36 0 5 73% 11 

Equilíbrio 0,80 -1 2 60% 10 

Prevenção 0,60 -2 2 60% 10 

Fonte: Elaborado a partir dos dados do App Guidoo Coach. 

No que tange à comparação entre os scores inicial e final relacionados à exercício, foi 

possível analisar que a maioria dos trabalhadores obtiveram ganhos em termos de percepção 

nesta área (64%) (Tabela 7 e Figura 31), exceto três trabalhadores que se mantiveram com a 

mesma percepção de início, conforme Figura 32. 

Somado à análise supracitada, destaca-se que as menores percepções de bem-estar 

inicial médio foram em atividade física (4,58) e alimentação (6,21) (Tabela 2), que podem 

guardar relação direta com a informação em saúde de que 56% da população estudada encontra-

se com sobrepeso ou obesidade. 
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Figura 31 - Comparação entre score final e inicial de exercício. Salvador, BA, 2019 (n=11) 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

 

A Figura 32 destaca que 3 trabalhadores não tiveram ganho de percepção sobre 

alimentação e 1 trabalhador teve diminuição. 

 

Figura 32 - Comparação entre score final e inicial de alimentação. Salvador, BA, 2019 (n=11) 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 
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Em relação ao percentual de sessões realizadas e score final de percepção de bem-estar, 

observou-se correlação positiva com os scores finais de Alimentação (0,64), de Exercício (0,69) 

e de Equilíbrio (0,7) (Figura 33). 

 

Figura 33. Correlação (em percentagem) de sessões realizadas e score final de percepção de 

bem-estar. Salvador, BA, 2019 (n=11) 

 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

 

Foi possível encontrar correlação significativa entre o total de metas cumpridas e o 

ganho de pontos no score final de alimentação (significância estatística de 0,65 - p < 0,032), 

(Figura 34). 

De acordo com a Revista Americana de Medicina de Estilo de Vida, 11 ensaios clínicos 

randomizados que utilizam o Coach em saúde e bem-estar como estratégia, demonstraram a 

melhora nos biomarcadores relativos à nutrição e aos comportamentos alimentares, 

aproximando-se ao achado referente às metas cumpridas e ganho de percepção de bem-estar 

final acerca do item alimentação (KENNEL, 2018). 
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Figura 34 - Correlação entre total de metas cumpridas e score final e inicial de alimentação. 

Salvador, BA, 2019 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 

 

Verificou-se correlação significativa entre o percentual de metas cumpridas de 

Exercício com o score final de equilíbrio (correlação de 0,89 - p < 0,003). Indivíduos que 

obtiveram scores altos de percepção de equilíbrio tiveram maior percentual de metas cumpridas 

(Figura 35). 

 

Figura 35 - Correlação entre o percentual de metas cumpridas de Exercício com o score final 

de equilíbrio. Salvador, BA, 2019 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados pelo App Guidoo Coach. 
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A correlação no que se refere à diferença entre a percepção de bem-estar inicial e final 

e adesão apontou achados interessantes, sobretudo quanto à correlação positiva de que os 

trabalhadores que responderam ao score final foram os que mais aderiram ao App, 

principalmente em referência às sessões realizadas e cumprimento de metas. Indicam que o uso 

de Apps de saúde móvel podem ajudar em comportamentos relacionados à saúde (HAN; LEE, 

2018). 

Ainda sobre o ganho de percepção de bem-estar dos respondentes considerados, com 

exceção de um trabalhador que teve perda, sinaliza-se que o Guidoo produziu 91% de ganho 

no score geral, principalmente quando se verifica um ganho máximo de 9 pontos no score final 

de exercício, totalizando um ganho de 64% e de 10 pontos relativo ao score de alimentação 

(55% de ganho). Isto reforça a hipótese de que o presente aplicativo promove comportamentos 

saudáveis e de que a saúde móvel constitui elemento estratégico para ambientes de trabalhos 

saudáveis, considerando que adoção de telefones celulares e app de saúde móvel podem 

contribuir para a mudança comportamental (ZHAO; FREEMAN; LI, 2016).  

A relação entre percentual de sessões realizadas e o score final de percepção de bem-

estar permitiu analisar achados quanto à correlação positiva com os scores finais de 

Alimentação, de Exercício e de Equilíbrio, isto é quanto maior a adesão do trabalhador ao 

método do App junto ao coach realizando as sessões, mais amplos serão os achados quanto ao 

ganho de percepção de bem-estar. Tal constatação assemelha-se ao estudo no qual a utilização 

de Apps voltados para informações de saúde e que se adaptam ao perfil de cada usuário, tornam-

se mais efetivos para influenciar estilos de vida saudável, além de promover a melhoria da 

qualidade de vida (KUKAFKA; JEONG; FINKELSTEIN, 2015).  

Em complemento à lógica da qualidade de vida, O’Donell (2017) afirma que iniciativas 

que visem a promoção do estilo de vida saudável, na perspectiva de programas amplos de 

promoção da saúde no ambiente de trabalho, contribuem para que os trabalhadores levem uma 

vida mais saudável. 

Dos trabalhadores que cumpriram ao estipulado pelo programa Guidoo Coach, ou seja, 

6 sessões realizadas (n=3), mesmo inexistindo significância estatística, verifica-se que tais 

usuários possuíam idade entre 31 e 46 anos, foram os que mais traçaram e respectivamente 

cumpriram as metas e ainda, foram os que mais obtiveram ganho de percepção de bem-estar, 

atingindo um escala entre 9,8 e 10. 

Coach de saúde se torna cada vez mais importante para a gestão de doenças, 

empoderamento, tomada de decisões compartilhadas, bem como a melhoria da saúde, itens que 

podem ser facilitados pela saúde móvel que utilizam o coach em saúde e bem-estar, tornando 
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as sessões escaláveis e talvez facilitando a adesão no que se refere à realização dos encontros 

online, cumprimento de metas e ganhos expressivos de percepção de bem-estar 

(BUDZOWSKI; PARKISSON; SILFEE, 2019). Os autores destacam que após 180 dias de 

intervenção, via coach, 50,5% atingiram as diretrizes de atividade física, 65,2% melhoraram a 

nutrição e 44,2%, além de perda de peso, que totalizou um percentual de 5%. Em conjunto essas 

informações mostram que futuros estudos com maior período em relação ao Guidoo Coach, 

agregando outros marcados de saúde, possam ser interessantes. 

O profissional coach em saúde e bem-estar quando direcionado para mudança de 

comportamento relacionado ao estilo e vida inadequados, apresenta-se como uma grande 

estratégia para prevenir e tratar DCNTs (KENNEL, 2018). 

Adicionalmente, a mudança de comportamento no estilo de vida é tida como solução 

para o tratamento de condições crônicas, assim sendo, é reconhecida há muito tempo como 

eficaz, mas ainda enfrenta dificuldade em relação a atuação em termos de escalabilidade 

(SFORZO et al., 2017) e é o que se pretende com a solução Guidoo, à medida em que se utiliza 

as sessões de coach virtuais, por meio da saúde móvel. 

A adesão é um dos grandes desafios das intervenções baseadas em App ou em web, 

considerando o rápido desinteresse e baixo consumo de conteúdo e usabilidade das tecnologias, 

o que reforça o uso de soluções com ações híbridas (presencial e remota) (APPEL et al., 2011). 

Somado a isso e em diálogo com o processo de queda de adesão inicial ao App, seria 

importante investigar, em estudos futuros, as dimensões da privacidade das informações em 

saúde. Para Keinert e Cortizo, 2018, a esfera cultural pode implicar na adesão ao uso de TICs, 

tomando como base questões relacionadas às fragilidades na garantia de privacidade, ao sigilo 

e à confidencialidade das informações de saúde, sobretudo no que tange ao campo da legislação 

e regulamentação no Brasil. 

Em 2019, o poder legislativo brasileiro aprovou o projeto de lei de conversão da Medida 

Provisória 869/18, que preconiza a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD), entidade que será responsável pela fiscalização dos encarregados pelo tratamento de 

dados nos setores público e privado,  uma etapa imprescindível para a implantação da nova Lei 

Geral de Proteção de Dados (LGPD), implicando em transformações para o setor de saúde, no 

âmbitos público e privado (BRASIL, 2018c). 

Mariya, 2019 ressalta que o sigilo e a confidencialidade dos dados, bem como a 

liderança envolvida no processo devem ser consideradas para o sucesso de um programa de 

QVT. A adesão pode ser facilitada quando há a participação do trabalhador e líderes das 

empresas durante a construção dos programas, promovendo componentes como a transparência 
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e coleta de percepção dos participantes, como forma de obter a melhoria contínua da 

iniciativa. No que se refere à confidencialidade dos dados, torna-se um impeditivo para a 

obtenção de informações confiáveis em saúde no ambiente de trabalho, o que pode ser 

desencadeado muitas vezes pela perda de confiança, reverberando em perdas relacionadas a 

informações fidedignas quanto às necessidades de saúde da população, pois os trabalhadores 

passam a não relatar importantes dados de saúde. 

Segundo artigo do The New England Journal of Medicine (2011), embora as iniciativas 

fundamentadas em saúde móvel contribuam para a alteração comportamental, sob a lógica do 

controle de fatores de riscos em saúde, a eficácia dessas ações necessitam da adesão dos 

usuários. Este estudo destaca ainda que melhores resultados em saúde estão correlacionados 

com uso de saúde móvel em conjunto com outro tipo de intervenção, sobretudo presencial, ou 

seja, uma atuação híbrida em prol da promoção do bem-estar. 

Ademais, no artigo os autores chamam a atenção para a importância da relação dose-

resposta como estratégia para o crescimento de adesão associada a melhores resultados em 

saúde, que no caso do App Guidoo Coach pode explicar  a adesão considerável, especialmente 

face às metas traçadas e cumpridas em periodicidade semanal, implicando em ganho de 

percepção de bem-estar dos trabalhadores.  

De acordo com o observatório de saúde digital da OMS, inúmeros projetos pilotos que 

utilizam a saúde móvel demonstraram que as aplicações baseadas nos telefones móveis 

melhoraram o desempenho na saúde, principalmente quando utilizada para fins de 

aconselhamento entre o profissional de saúde e o paciente, entretanto os achados não são 

conclusivos e os estudos não apresentam dados científicos (WHO, 2016).  

Finalmente, a OMS frisa que a saúde móvel oportuniza melhorias em termos de 

resultados em saúde, segundo avaliações de curto prazo, o que gera uma compreensão limitada 

do que pode ser necessário para traduzir esses projetos em implementações de maior escala, 

cuja sustentabilidade possa ser verificada a longo prazo (WHO, 2015).   
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5 CONCLUSÃO 

 

Diante das exposições e análises acerca da adesão ao uso do App de saúde móvel 

Guidoo, pode-se afirmar que a saúde móvel é elemento estratégico para fins de composição de 

programas de promoção da saúde no ambiente de trabalho, promovendo cuidados em saúde, 

principalmente devido à facilitação quanto ao acesso às informações e escalabilidade do 

aconselhamento online, em conjunto com o usuário, buscando meios inovadores para a 

mudança de comportamento.  

Neste trabalho, mesmo considerando ser de pequena escala e um piloto gratuito, 

demonstrou-se efeito positivo de uma intervenção de coach de saúde de curta duração, via app 

de saúde móvel, apresentando achados significativos em termos de adesão – sessões de coach 

realizadas, cumprimentos de metas, inclusive ganhos de percepção de bem-estar. Ao que 

parece, envolver cinco temas importantes para o bem-estar em um aplicativo de saúde parece 

ser uma estratégia interessante, além de inserir um coach para facilitação do processo de 

mudança comportamental. 

O acompanhamento em saúde, a partir do app, permitiu acessibilidade do trabalhador 

ao profissional coach de bem-estar, fornecendo uma via direta e facilitada para fins de mudança 

de comportamento, principalmente atrelado à significativa adesão e ao percentual importante 

de cumprimento de metas nas dimensões alimentação e prática de exercício, com ganhos na 

percepção de bem-estar (score geral). 

A saúde móvel, por intermédio de aplicativo ora estudado, apresenta-se como uma 

importante ferramenta para o autoconhecimento sobre algumas condições de saúde, perfis de 

interesse, estágio de mudança de comportamento, percepção de bem-estar, além do suporte 

profissional para escolha de objetivos, pactuação de metas e cumprimento das mesmas, 

estratégias imprescindíveis para a prática de hábitos saudáveis, imprimindo assim mudança de 

comportamento.  

Sendo assim, instrumentos de empoderamento para o trabalhador, a partir do uso da 

saúde móvel como estratégia motivacional junto a um coach em saúde em formato virtual, são 

iniciativas importantes em prol do cuidado à saúde. Contudo, destaca-se que resultados 

positivos para o coach de saúde, principalmente utilizando a saúde móvel como ferramenta, 

carece de relatos publicados, o que reforça a necessidade de publicação de estudos desta 

natureza. 

Os resultados produzidos são achados, não conclusivos, acerca da adesão do trabalhador 

a comportamentos saudáveis, podendo levar a possíveis melhorias na solução inovadora de 
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saúde móvel, Guidoo, tais como: (1) aumento do período entre sessões, passando a ser 

quinzenal ao invés de semanal, o que talvez poderia gerar maior tempo de cumprimento de 

metas e objetivos em um período mais amplo, dada a complexidade de se alterar 

comportamentos ou até mesmo prolongando o período de acompanhamento, mantendo 

frequência semanal, como forma de  não perder ritmo e adesão; (2) aumentar o período de 

intervenção do aplicativo, testando períodos entre 3 e 6 meses; (3) evitar a inserção desta 

tecnologia em períodos festivos e de férias durante o processo do programa com o coach, via 

App, que no caso em tela contemplou datas comemorativas como início de ano e feriado de 

carnaval; (4) pensar em estratégias de incentivo no âmbito da empresa, com ações que 

promovam suporte organizacional direcionado para mobilização de comportamentos saudáveis 

no ambiente de trabalho ou quem sabe até em premiações; (5) incluir critérios de seleção dos 

trabalhadores, a exemplo dos estágios de mudança de comportamento, como forma de 

selecionar os que tenham maior probabilidade de adesão; (5) desenvolver metodologia que 

envolva forma híbrida de intervenção (App + intervenção presencial), considerando elementos 

estratégicos de dose-resposta entre mudança de comportamento e desfechos em saúde, além do 

envolvimento da liderança e (6) desenvolver estratégias de mobilização contínua frente à 

necessidade de manutenção do interesse e adesão do usuário no App Guidoo Coach. 

Estudos que foquem iniciativas de saúde móvel, no âmbito de países em 

desenvolvimento, especialmente no Brasil, ainda são escassos, o que talvez justifique algumas 

limitações para fins de análise deste TA. 

Ademais, outras limitações deste estudo podem ser destacadas, como por exemplo o 

processo de seleção da amostra, compreendendo ser interessante o equilíbrio de escolha de 

trabalhadores entre sexo masculino e feminino, possibilitando maiores achados. Além disso o 

procedimento relativo à mobilização e oferta deste tipo de programa em coach em bem-estar a 

trabalhadores que de fato necessitem de intervenções de coach em bem-estar poderia ter 

mudado o resultado. Outros aspectos a considerar seriam o ambiente de trabalho e a cultura 

organizacional, bem como quanto ao período de realização da intervenção, que segundo 

especialistas em mudança comportamental, necessita de no mínimo 06 meses. 

Sugere-se como trabalho futuro estudo qualitativo que permita compreender com 

profundidade a associação entre mudança de comportamento e a adesão ao aplicativo de saúde 

móvel Guidoo, bem como avaliar melhor a motivação quanto à queda expressiva da adesão no 

âmbito das primeiras etapas de acesso ao aplicativo, contribuindo assim para maior 

disseminação e aplicação das TIC voltadas para a promoção da saúde do trabalhador. 
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Em resumo, uma pesquisa mais extensa poderia reforçar os achados apresentados e 

estabelecer outros benefícios mais tangíveis, bem como demais melhorias sobre a solução 

proposta, como forma de avaliar a eficácia deste App em maior detalhe e de maneira qualitativa. 
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o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, DF: Diário 

Oficial da União. 1990. 

BRASIL. Cadernos de atenção básica. Saúde do trabalhador e da trabalhadora. Brasília; 

Ministério da Saúde. Versão preliminar. 2018a. disponível em: 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/cadernoab_saude_do_trabalhador.pdf. 

Acessado em 06/02/2019. 

BRASIL. Relatório do III fórum de monitoramento do plano de ações estratégicas para o 

enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no brasil. 2018b. Disponível em: 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/junho/19/RELATORIO-III-FORUM-

DCNT-v-eletronica-13jun18-isbn.pdf . Acessado em 16/04/2019. 

BRASIL, Presidência da República, Casa Civil. Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018c. 

Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 

(Marco Civil da Internet). 

BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Mapa Assistencial da Saúde 

Suplementar. Rio de Janeiro. 2017.  

BUDZOWSKI, Amanda R.; PARKINSON, Michael D.; SILFEE, Valerie J. An Evaluation of 

Lifestyle Health Coaching Programs Using Trained Health Coaches and Evidence-Based 

Curricula at 6 Months Over 6 Years. American Journal of Health Promotion, p. 

0890117118824252, 2019.  

BUSINESS INSIDER. The latest market research, trends & landscape in the growing AI 

chatbot industry, 2017. Disponível em:https://www.businessinsider.com/chatbot-market-

stats-trends-size-ecosystem-research-2017-10. Acessado em 22/01/2019. 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/junho/19/RELATORIO-III-FORUM-DCNT-v-eletronica-13jun18-isbn.pdf%20.%20Acessado%20em%2016/04/2019
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/junho/19/RELATORIO-III-FORUM-DCNT-v-eletronica-13jun18-isbn.pdf%20.%20Acessado%20em%2016/04/2019
https://www.businessinsider.com/chatbot-market-stats-trends-size-ecosystem-research-2017-10
https://www.businessinsider.com/chatbot-market-stats-trends-size-ecosystem-research-2017-10


77 

 

CHAPMAN, Larry S.; LESCH, Nancy; BAUN, MaryBeth Pappas. The role of health and 

wellness coaching in worksite health promotion. American Journal of Health Promotion, v. 

21, n. 6, p. 1-12, 2007. 

CHAPCHAP, P. et al. Cuidando de Quem Cuida. Harvard Business Review, 2017. Disponível 

em: https://hbrbr.uol.com.br/cuidando-de-quem-cuida/. Acessado em: 23/01/19. 

CNI - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Mapa estratégico da indústria 

2018-2022. Brasília: CNI, 2018. 

CHRISTENSEN, CM; WALDECK, A; FOGG, R. A inovação de que a assistência médica 

realmente precisa: ajudar as pessoas a gerenciar a própria saúde. Harvard Business Review., 

2018. Disponível em: https://hbrbr.uol.com.br/inovacao-saude/. Acessado em: 23/01/19. 

COBB, N.K. POIRIER, J.P. Effectiveness of a multimodal online well-being intervention: a 

randomized controlled trial. American journal of preventive medicine, v. 46, n. 1, p. 41-48, 

2014. 

CONROY, David E.; YANG, Chih-Hsiang; MAHER, Jaclyn P. Behavior change techniques in 

top-ranked mobile apps for physical activity. American Journal of Preventive Medicine, v. 

46, n. 6, p. 649-652, 2014. 

DELOITTE. Global health care outlook. Shaping the future. 2018. Disponível em: 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/global-health-

care-sector-outlook.html. Acessado em: 21/01/19. 

DENNISON, Laura et al. Opportunities and challenges for smartphone applications in 

supporting health behavior change: qualitative study. Journal of Medical Internet Research, 

v. 15, n. 4, p. e86, 2013.  

DIAS, Patricia Camacho et al. Obesidade e políticas públicas: concepções e estratégias adotadas 

pelo governo brasileiro. Cadernos de Saúde Pública, v. 33, p. e00006016, 2017. 

EYSENBACH, G. What is e-health? Journal of Medical Internet Research, v. 3, n. 2, p. e20, 

2001. 

FIORAVANTI, Alessio et al. Automatic messaging for improving patients engagement in 

diabetes management: an exploratory study. Medical Biological Engineering & Computing, 

v. 53, n. 12, p. 1285-1294, 2015.  

FRANCO, A. O.; GOMES, M. G. Desafios e oportunidades na saúde digital. Caderno de 

Saúde Pública, 2017. 

FREUDENBERG, N. Assesing the Public Health Impact of the mHealth App Business. 

American Journal of Health Public, 2017.  
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VIGITEL Brasil 2017 Saúde Suplementar: vigilância de fatores de risco e proteção para 

doenças crônicas por inquérito telefônico. Agência Nacional de Saúde Suplementar. – 
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ANEXOS 

ANEXO I - QUESTIONÁRIO “MEU BEM-ESTAR” 

 

1 - Indique, na escala abaixo, com que frequência você se alimentou de forma saudável nas 

últimas semanas. 

 

2 - Indique, na escala abaixo, com que frequência você manteve um estilo de vida ativo nas 

últimas semanas. 

 

3 - Indique, na escala abaixo, com que frequência você se relaciona de forma saudável com os 

outros e consigo mesmo nas últimas semanas. 

 

4 - Indique, na escala abaixo, com que frequência você teve ações preventivas nas últimas 

semanas. 

 

5 - Indique, na escala abaixo, com que frequência você conseguiu se manter equilibrado 

emocionalmente nas últimas semanas. 

 

ESCALA: 

 

0 – Nunca 

1 a 3 – Raramente 

4 a 6 – Às vezes 

7 a 9 – Quase sempre 

10 – Sempre 
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ANEXO II – QUESTIONÁRIOS “PERFIS DE INTERESSES 

 

ID 
Afirmação (o quanto você gosta de fazer os seguintes tipos de 

atividade?) 
Fórmula 

1 Interagir com várias pessoas S = x 

2 Trabalhar com ferramentas R = x 

3 Fazer arte (pintar, escrever, compor músicas...) A = x 

4 Liderar pessoas E = x 

5 Entender como um fenômeno funciona I = x 

6 Organizar dados detalhadamente C = x 

7 Fazer trabalho voluntário S = x 

8 Construir coisas manualmente R = x 

9 Fazer listas e verificar quantidades C = x 

10 Criar apresentações com áudio, imagens ou vídeos A = x 

11 Estudar um novo assunto I = x 

12 Gerenciar um negócio próprio E = x 

13 Reparar um equipamento danificado R = x 

14 Assumir riscos E = x 

15 Expressar a própria imaginação e criatividade para os outros A = x 

16 Discutir ideias e teorias I = x 

17 Montar planilhas de controle C = x 

18 Auxiliar pessoas com dificuldade S = x 

 

ESCALA 

 

Para cada uma das questões apresentadas a seguir o usuário deverá responder uma das seguintes 

alternativas: 

 

1- Odeio 

2- Não gosto 

3- Indiferente 

4- Gosto 

5- Adoro 

 

RESULTADO 

O feedback é dado em função da dimensão com maior somatória ao fim das 18 questões. 

 

FEEDBACK 

 

Realista: Você pertence ao grupo dos indivíduos realistas, que gostam de atividades que 

possam envolver a utilização de máquinas e ferramentas. Gostam de atividades em ambientes 

abertos, construindo ou reparando utensílios. É comumente visto pelos outros como alguém 
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prático, humilde, autossuficiente e persistente. Em geral, a pessoa com predominância realista 

evita situações que envolvam muita interação social. 

 

Investigativo: Você pertence ao grupo dos indivíduos investigativos, que apreciam atividades 

que envolvam exploração e compreensão de eventos e fenômenos. Gostam de aprender coisas 

novas, discutir conceitos e explorar ideias. É comumente visto pelos outros como alguém 

inteligente, introvertido e independente. De forma geral, a pessoa com predominância 

investigativa evita situações em que tenha que persuadir ou vender coisas para outras pessoas. 

 

Artístico: Você pertence ao grupo dos indivíduos artísticos, gostando de atividades que 

envolvam leitura, escrita, música, desenho, pintura; enfim, atividades nas quais podem 

expressar suas habilidades artísticas. Valorizam a criatividade, a beleza e a autoexpressão. 

Normalmente são vistos pelos outros como pessoas criativas, sensíveis, fora do padrão e abertas 

a experiências. Em geral, tendem a evitar atividades muito limitadas, com muitas regras e 

rotinas muito fechadas. 

 

Social: Você pertence ao grupo dos indivíduos sociais, com interesse em atividades em que 

possam ajudar, ensinar, aconselhar ou servir outras pessoas. Para esses indivíduos, o contato 

com outras pessoas é o principal motivador, em especial quando podem servir de auxílio. São 

vistos pelos outros como prestativos, agradáveis, extrovertidos e pacientes. De forma geral, 

evitam atividades muito técnicas e mecânicas. 

 

Empreendedor: Você pertence ao grupo dos indivíduos com tendência empreendedora, 

gostando de atividades em que possam persuadir e gerir outras pessoas. Apreciam o ambiente 

de negócios, liderar equipes e assumir riscos. São vistos pelos outros como energéticos, 

extrovertidos, espertos e ambiciosos. Em geral, indivíduos empreendedores evitam se 

aprofundar em assuntos científicos ou intelectuais complexos. 

 

Convencional: Você pertence ao grupo dos indivíduos considerados convencionais, 

valorizando rotinas ordenadas, atingindo padrões bem definidos e executando tarefas com 

precisão. Gostam de tarefas bem delimitadas em que possam executar com alta qualidade. São 

vistos pelos outros como precavidos, eficientes, metódicos e bons seguidores de regras. De 

forma gera, tendem a evitar atividades que não possuem instruções claras, sem um objetivo 

específico e bem definido.  
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ANEXO III - QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO PARA A MUDANÇA 

 

1. Nome completo (sem abreviações): 

2. E-mail para contato: 

3. Como você classifica a sua saúde e qualidade de vida atualmente? 

(    ) Excelente 

(    ) Muito boa 

(    ) Boa 

(    ) Ruim 

(    ) Péssima 

4.De 1 (pouco) a 5 (muito), como você classifica o seu nível de comprometimento com a sua 

saúde e qualidade de vida atualmente? 

5.Assinale SOMENTE UMA das afirmativas abaixo que melhor represente como você tem se 

sentido atualmente: 

(    ) Preocupo-me com a minha saúde e qualidade de vida, mas não pretendo encontrar melhores 

meios de lidar com isso. 

(    ) Preocupo-me com a minha saúde e qualidade de vida e penso em encontrar melhores meios 

de lidar com isso nos próximos seis meses. 

(    ) Preocupo-me com a minha saúde e qualidade de vida e estou tentando encontrar melhores 

meios de controle sobre isso. 

(    ) Tenho cuidado melhor da minha saúde e qualidade de vida nos últimos meses. 

(    ) Estou tendo sucesso no gerenciamento da minha saúde e qualidade de vida há mais de seis 

meses. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

Saúde Digital: uma análise da adesão do trabalhador a um aplicativo de saúde móvel 

voltado para comportamentos saudáveis, conduzida por Viviane Coelho Lourenço. Este 

estudo tem por tendo por objetivo identificar a contribuição da saúde digital na promoção de 

ambientes de trabalho saudáveis, por meio da avaliação quanto à adesão do trabalhador da 

indústria ao uso de um aplicativo para a promoção da saúde e bem-estar, Guidoo - Coach, com 

ênfase na usabilidade e aplicação de aplicativo, inteligência estatística e sistema web.  

Você foi selecionado(a) por critério de seleção dos sujeitos do estudo, mediante critérios 

pactuados junto a sua empresa, que serão esclarecidos de forma acessível e a qualquer tempo 

pelo SESI e pelos gestores de saúde. Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, 

você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou 

retirada de consentimento não acarretará prejuízo. 

Durante esta pesquisa, que terá duração de 06 semanas, você responderá ao questionário 

“Meu Bem-Estar” disponível no aplicativo, que segue os princípios do Pentáculo do Bem-Estar. 

Neste instrumento, você será orientado a se avaliar em cinco aspectos da sua vida: alimentação, 

exercício equilíbrio, relacionamento e prevenção. Este questionário permite que você conheça 

melhor sobre o seu bem-estar e veja quais são as categorias que precisam de mais atenção para 

que ele tenha um estilo de vida mais saudável. Esta pesquisa busca analisar dados e informações 

quantitativas em saúde acerca da mudança de comportamento relacionado aos hábitos 

alimentares, à atividade física, ao equilíbrio emocional, aos relacionamentos interpessoais e à 

prevenção de riscos, a partir das informações inseridas no aplicativo Guidoo. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá também no cadastro de seus dados pessoais, 

como: nome, data de nascimento, sexo, peso e altura, ou seja, dados autorreferidos, os quais 

servirão de informação úteis para o Coach no decorrer das 06 sessões (em periodicidade 

semanal) e ficarão registrados no histórico do usuário, para sempre que este profissional coach 

precisar consultá-los ou utilizá-los em outra funcionalidade da plataforma.  

Os dados coletados serão compilados em um dashboard sobre a evolução dos 

parâmetros levantados, o que propiciará acompanhar a saúde, regido por um Termo de 

Condições de Uso e Política de Privacidade, onde vocês será alertado a ler atentamente, antes 

de usar os Serviços, além disso os dados obtidos permitirão identificar o grau de adesão ao uso 
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do aplicativo, bem como eventuais fatores contribuintes para tal, quais sejam: nº de 

participantes; peso inicial e peso final - comparativo da média geral; perfil de bem-estar inicial 

e final - comparativo de escore geral; perfil de interesse entre 05 grandes áreas - % por perfil 

relacionado à mudança nos itens alimentação, atividade física, equilíbrio, comportamento 

preventivo e relacionamento; Usuários que selecionaram o coach; objetivos criados por 

categoria; Check nas metas pactuadas; likes na dica dos dias.  

Considerando que a pesquisa aplicada é ofertada pelo Serviço Social da Indústria – 

SESI, o incentivo será em participar de um projeto piloto, não ensejará em questões financeiras. 

Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados 

em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. A base de dados de saúde 

é criptografada para garantir a confidencialidade da informação. Os relatórios corporativos de 

saúde gerados pela plataforma consideram apenas dados consolidados, sem nenhuma 

identificação dos participantes. As informações trocadas ficam resguardadas em sigilo. 

O pesquisador responsável se comprometeu a tornar públicos nos meios acadêmicos e 

científicos os resultados obtidos de forma consolidada, sem qualquer identificação de 

indivíduos participantes. 

A Plataforma Guidoo preocupa-se com a manutenção de todos os dados pessoais 

enviados sejam mantidos nos servidores no mais absoluto sigilo, de forma que nenhuma 

informação pessoal individualizada e identificada seja divulgada. 

 Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que 

possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável / coordenador da 

pesquisa. Seguem os telefones e o endereço institucional do pesquisador responsável e do 

CCE/FGV, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, agora 

ou a qualquer momento. 

 Contatos do pesquisador responsável: Viviane Coelho Lourenço, Especialista de 

Desenvolvimento Industrial do SESI, SBN, quadra 01, Bloco C, Brasília - DF, 

viviane.lourenco@sesicni.com.br , 61-33179799 ou 61-981280555. 

 Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação 

Getulio Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 

CEP 22250-900, telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa, e que 

concordo em participar. 

mailto:viviane.lourenco@sesicni.com.br
mailto:etica.pesquisa@fgv.br
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Salvador, Bahia, ____ de _________________ de _____. 

 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a) [imprescindível]: ________________________________ 

 


