
 

 

Programa Mais Saúde 

 

 

Razão Social: Alphatec S/A 

Ano de fundação: 1993 

Endereço: Av. Araxá, nº 156, Lagomar, Macaé – RJ. CEP 27966-530 

Número de empregados: 719 

Responsável pela inscrição: Bianka Indio do Brasi Braga – Aux. 

Administrativo, e-mail: bianka.braga@alphatec.ind.br, telefone: (22) 2773-0009 

R: 473 e Celular: (22) 99618-2421   

Principal atividade: Montagem e fabricação de equipamentos e estruturas 

metálicas, tubos e vasos de pressão, manutenção e reparação de módulos de 

flutuabilidade, inspeção eletromagnética em cabos de aço, End’s e soldas 

especiais. 

Quem somos: Nossa equipe é formada por profissionais altamente 

qualificados, o que torna Alphatec referência técnica em seu campo de 

atuação. Somos uma empresa que visa atender a legislação e as normas 

aplicáveis em todos os aspectos, tendo como princípio a ética em todos os 

nossos compromissos. 

Valorizamos a segurança, a qualidade de nossos serviços, prazos e respeito ao 

indivíduo e ao meio ambiente. A empresa é detentora da certificação ISO 

9001:2008 e possui um sistema de gestão integrada formado com os requisitos 

regulamentares das normas ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 e SA 8000. 

 

Resumo do Case: A Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade 

como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, sendo essa uma 

doença crônica multifatorial. No Brasil, a obesidade vem crescendo cada vez 
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mais. Alguns levantamentos apontam que mais de 50% da população está 

acima do peso, ou seja, na faixa de sobrepeso e obesidade. Com base nesses 

dados foi criado o Programa Mais Saúde em janeiro de 2017 com a proposta 

de intervenção na Alphatec para melhor qualidade de vida dos talentos. 

O programa tem como objetivo avaliar, orientar e cuidar dos talentos da 

empresa, conscientizando sobre a importância dos hábitos saudáveis com uma 

alimentação equilibrada e adequada, diminuindo assim os riscos causados 

pelos maus hábitos. 

Para obtenção dos dados utiliza-se Antropometria, que é utilizada como 

ferramenta para avaliar o estado nutricional de um indivíduo, verificando o 

Índice de Massa Corpórea (IMC), analise de Dobras Cutâneas Tricipital, 

Circunferência Abdominal e Aferição da Pressão, com auxílio dos dados 

gerados pelo ASO (Atestado de Saúde Ocupacional). 

Os talentos são reavaliados a cada 15 dias, com orientações nutricionais 

e incentivo a mudanças no estilo de vida. 

O programa Mais Saúde conta com a participação de diversos 

profissionais de saúde, no qual é formado por uma equipe multidisciplinar 

composta por: Técnica de Enfermagem, Nutricionista e o Médico do Trabalho. 

Onde visa periodicamente realizar exames nos talentos que participam 

do programa no qual é gerado dados importantes para as análises. Com base 

nos exames realizados periodicamente pelos talentos observou-se que a uma 

alta prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (Obesidade e 

Diabetes), alto índice nas taxas de Triglicérides e Colesterol que estão 

relacionadas com o aumento do risco de doenças cardíacas, multiplicando os 

problemas causados pelo nível de colesterol alto, pressão alta e diabetes. 

Os acompanhamentos das consultas ocorrem quinzenalmente toda terça-feira 

e Quinta-feira.  

São realizadas medidas antropométricas que consiste na avaliação 

nutricional, verificando por exemplo o Índice de Massa Corpórea (IMC), analise 

de Dobras Cutâneas e o Índice de gordura entre a cintura-quadril. O IMC é uma 

medida da relação de peso e altura, sendo utilizado para determinar se a 

pessoa está abaixo do peso, com sobrepeso ou obesa.  

http://www.mundoboaforma.com.br/tudo-sobre-colesterol-total-alto-ou-baixo-demais/
https://fortissima.com.br/2014/07/11/sobrepeso-e-obesidade-como-identificar-o-problema-14636680/


Para verificação dos dados coletados utiliza-se o Protocolo de 

T.G. Lohman,1987 para avaliar o percentual de gordura. O IMC e avaliado 

através da Organização Mundial de Saúde (OMS) para verificação do estado 

nutricional, calculado a partir da seguinte fórmula: peso atual (kg) / 

estatura (m)2. Esses são alguns indicadores utilizados no programa para 

avaliar o estado nutricional dos talentos.  

A avaliação do consumo alimentar é realizada através de um 

recordatório 24 horas que tem como finalidade fornecer subsídios para o 

desenvolvimento e a implantação de planos nutricionais para que a meta de 

perda de peso relativo a 10% durante a participação do programa Mais Saúde 

seja alcançada.  

É de fundamental importância que os talentos compreendam as razões 

das modificações alimentares, pois só dessa maneira a aderência irá ocorrer 

efetivamente.  

A dietoterapia envolve uma série de fatores, sendo prescrita de forma 

individualizada respeitando e atendendo todas as necessidades dos talentos, 

como aspectos culturais, econômicos, necessidades clínicas e nutricionais. 

 As recomendações dietéticas no programa são bem semelhantes às 

dos indivíduos que não possuem as doenças crônicas não transmissíveis, 

sendo o objetivo da terapia nutricional voltados para os talentos portadores de 

diabetes e de manter os níveis glicêmicos, pressóricos e lipídicos adequados, 

proporcionando bem-estar aos talentos, evitando o desgaste metabólico e a 

morbimortalidade provindas da doença. A prática da alimentação saudável, 

equilibrada, com variedade de nutrientes e agradável ao paladar é um fator que 

contribui para a promoção da saúde e controle doenças crônicas não 

transmissíveis. 

O programa Mais Saúde conta com a participação de 72 talentos, que 

visam buscar melhoria no seu estado nutricional, afim de contribuir para 

melhoria da sua saúde. Inicialmente o programa possui participantes estrófico, 

com excesso de peso e pessoas com obesidade do grau I,II,III. Dentre esses 

72 talentos envolvidos no programa Mais Saúde houve um total de 40% dos 



participantes que tiveram perda de peso significante variando de 2 a 16 quilos. 

Por outro lado, houve um total de 20% dos participantes que não tiveram perda 

de peso, o que não quer dizer que o programa não atingiu o objetivo proposto 

inicialmente. E cerca de 40 % dos talentos não tiverem resultados durante o 

programa. 

Vale ressaltar que embora o Programa tenha o objetivo de contribuir 

para o bem-estar dos talentos, o mesmo se torna uma via de mão dupla, onde 

os integrantes do programa junto com os talentos devem participar e cooperar 

com as orientações repassadas para que o seu reconhecimento ao final do 

programa seja efetivo. 

Sendo assim, a mudança dos hábitos alimentares deve ser estabelecida 

afim da adequação dos hábitos alimentares saudáveis, em consonância com 

uma mudança alimentar que seja para a vida toda e não algo temporário. 

O acompanhamento nutricional é essencial para melhorar o estado 

nutricional dos talentos. Desde que o indivíduo tenha integridade, 

comprometimento, aceite e implante novos hábitos em seu cotidiano. A 

expectativa em relação ao tratamento ao longo de 6 meses é alcançada e vem 

proporcionando uma maior qualidade de vida aos talentos.  

A avaliação do estado nutricional irá permitir a melhor escolha para 

terapia nutricional dos talentos. Como já mencionado o primeiro objetivo da 

terapia nutricional é reduzir o percentual de gordura e aumento da massa 

magra, concomitantemente oferecendo energia para o organismo, no entanto 

também preconiza minimizar resposta pró-inflamatória e anti-inflamatória 

compensatória, todos com objetivo final do bem-estar dos talentos.  

Além disso, para que a terapia nutricional seja adequada às 

necessidades dos talentos a fim de manter, ou recuperar o estado nutricional e 

evitar a instalação, ou progressão de algumas doenças, é necessário que esta 

seja baseada no conjunto de informações obtidas do talento incluindo inquérito 

alimentar, exame físico, antropometria e exames bioquímicos. Somente desta 

forma poderemos beneficiar os talentos na melhoria do seu estado nutricional, 

colaborando com o seu entusiasmo e o seu bem-estar. Diante disso, podemos 



observar que o conhecimento prático nas diversas situações que a equipe de 

profissional multidisciplinar lida diariamente, auxilia e estabelece condutas e 

orientações dietoterápicas a fim de recuperar ou manter um bom estado 

nutricional asseverando o atendimento aos requisitos legais de Saúde 

Ocupacional, priorizando a integridade física e promovendo a saúde dos 

talentos e envolvidos. 

 

 

 


