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1. RESUMO 

 

Diante da relevância e forte impacto que o desempenho dos colaborados tem 

sobre os resultados nas Instituições de ensino, torna-se desafiador criar um 

ambiente mais propício para que o desempenho dos profissionais dessas 

organizações seja mantido, ou mesmo, melhorado em relação à Qualidade de Vida 

(QV), mesmo porque, tais instituições tentam manter-se num mercado que, 

atualmente, vive um cenário de maciça e frenética concorrência. Tal realidade, 

também, impacta os colaboradores da área técnico-administrativa das Instituições 

de Ensino Superior (IES). Diante desta realidade, esta pesquisa propõe avaliar o 

estilo de vida (EV) de funcionários do meio acadêmico da Universidade de Franca, 

buscando destacar possíveis fatores e comportamentos de risco como estratégia 

epidemiológica para desenvolvimento de programas de PS e, por consequência, 

traçar estratégias para propiciar um ambiente saudável com foco na QV. A coleta de 

dados se dará através de abordagem presencial nos departamentos administrativos 

da IES, em três etapas: a primeira fará menção ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, juntamente com a caracterização sociodemográfica. Na segunda etapa 

será aplicado um questionário sobre o estilo de vida (FANTASTIC). Finalmente, após 

a coleta e análise de dados, na última e terceira etapa, serão realizadas ações a 

serem implantadas na IES, buscando efetiva melhora na QV dos colaboradores.  

  

2. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2012) promoção da saúde (PS) é uma das 

formas de produção de saúde que, articulada às demais estratégias e políticas do 

Sistema Único de Saúde (SUS), contribui para a construção de ações transversais 

que possibilitem atender às necessidades sociais em saúde. Trata-se de uma 

abordagem integral do processo saúde-doença e tem como foco o enfrentamento 

dos problemas advindos dos determinantes sociais de saúde. 

Neste contexto, o conhecimento produzido, discutido e transformado em 

ações é essencial na resolução dos problemas de sociais de saúde, no qual se 

destaca o papel das universidades. Simultaneamente, estas instituições também 

constituem espaços sociais estratégicos para a PS por sua contribuição potencial à 

saúde de grupos populacionais específicos a elas relacionados, com consequente 



impacto sobre a população geral. 

O conhecimento produzido, discutido e transformado em ações é essencial na 

resolução dos problemas de sociais de saúde, no qual se destaca o papel das 

universidades. Simultaneamente, estas instituições também constituem espaços 

sociais estratégicos para a PS por sua contribuição potencial à saúde de grupos 

populacionais específicos a elas relacionados, com o seu consequente impacto. 

Assim, este trabalho se justifica pela necessidade de que para se entender e 

melhorar os comportamentos de saúde é necessário investir na criação de ambientes 

saudáveis, disseminar o foco na qualidade de vida (QV) dos trabalhadores com 

reflexos, sobretudo, na qualidade da aprendizagem. Todavia, antes de traçar projetos 

e atividades específicas a serem realizadas, é necessário conhecer aspectos do estilo 

de vida (EV) dos envolvidos.  

 

3. OBJETIVO 

 

No presente estudo objetiva-se avaliar o EV dos funcionários do setor 

administrativo da Universidade de Franca, pensando em conhecer fatores e 

comportamentos de risco como estratégia epidemiológica para desenvolvimento de 

estratégias de PS e traçar práticas para desenvolver um ambiente saudável. 

  

4. METODOLOGIA 

 

Para o início da coleta de dados aguarda-se a aprovação do Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade de Franca, via Plataforma Brasil. Serão incluídos na 

pesquisa profissionais técnico administrativos atuantes na instituição. Os participantes 

devem ter idade acima de 18 anos, do gênero masculino e feminino, que 

voluntariamente aceitarem a participar da pesquisa no período de coleta de dados.  

Para divulgação da pesquisa serão realizados contatos com os possíveis 

voluntários através mensagens por e-mail, bem como, divulgações da pesquisa em 

seus locais de atuação. Os convites por e-mail serão encaminhados a todos os 

técnicos-administrativos, semanalmente, até que se obtenha o número 

representativo para a amostra.  

A coleta de dados será realizada no setor de trabalho do funcionário, por meio 

de uma coleta de dados presencial, sem identificação dos participantes, após o 



questionário será colocado em um envelope lacrado, garantindo o sigilo das 

informações. O Formulário é composto por três etapas: a primeira faz menção ao 

TLCE. Posteriormente, existe uma caracterização sociodemográfica e depois, a 

aplicação de um questionário sobre o (EV), que será detalhado nos parágrafos 

seguintes.  

O estilo de vida dos participantes será avaliado através do questionário “Estilo 

de Vida Fantástico. Trata-se de um instrumento genérico que foi desenvolvido no 

Canadá (WILSON; NIELSEN; CILISKA, 1994), com a finalidade de auxiliar os 

médicos que trabalham com a prevenção.  A origem da palavra “fantástico” vem do 

acrônimo fantastic, que representa as letras dos nomes dos nove domínios, 

enumerados a seguir. O presente instrumento compreende 25 questões distribuídas 

em nove domínios: “família e amigos”; “atividade”; “nutrição”; “cigarro e drogas”; 

“álcool”; “sono”, “cinto de segurança”, “estresse e sexo seguro”; “tipo de 

comportamento”; “introspecção”; e “trabalho” (AÑEZ; REIS; PETROSKI, 2008). 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Após a coleta e análise de dados será realizada uma proposta de atividades a 

ser desenvolvidas na instituição de ensino superior, conforme os achados referentes 

a áreas que do estilo de vida dos participantes que estejam mais comprometidas, 

afim de promover a melhora da QV dos trabalhadores. 
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