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RESUMO 
 

A presente pesquisa tem como objetivo desenvolver conteúdo midiático a ser utilizado na intervenção 
educacional baseada na utilização da rede social online WhatsApp na melhoria de adesão a prática de 
atividade física em pacientes diagnosticados com síndrome metabólica (SM) recrutados a participarem de um 
programa de redução de peso do Laboratório Interdisciplinar de Intervenção de Promoção da Saúde (LIIPS) 
da Unicesumar. Trata-se de um estudo descritivo de base documental, onde as mídias (mensagem de texto 
e voz, figuras, fotos e vídeos) serão construídas a partir de levantamento documental. O estudo será realizado 
em três etapas, onde na primeira será realizado um estudo documental para levantamento de conteúdos 
técnico/científicos a serem utilizados na formulação das mídias; na segunda será realizado a construção das 
mídias propriamente dito; e na terceira será organizado o plano estratégico para execução da intervenção 
educacional. Espera-se que a construção de mídias (mensagem de texto e voz, figuras e vídeos) suporte a 
hipótese de que a rede social online WhatsApp melhore a adesão de pacientes diagnosticados com síndrome 
metabólica a pratica regular de atividade física. 

Palavras chave: Educação em Saúde; Promoção da Saúde; Saúde Móvel. 

1  INTRODUÇÃO 
 

 A crescente difusão de informações e imagens a respeito de saúde, corpo e todas 
as formas de movimento, resultam num aumento pela procura de atividade física, mas não 
garantem a real adesão continuada à mesma (SANTOS e KNIJNIK, 2006). A maior 
dificuldade que se encontra após o início de um programa de atividade física é na aderência, 
o qual é praticada por apenas 5% dos adultos sedentários que iniciam um programa 
estruturado de exercícios físicos em academias de ginástica (MALAVASI e BOTH, 2005; 
LAS CASAS et al, 2016). A compreensão dos motivos pelos quais as pessoas são 
fisicamente ativas ou inativas contribui para o planejamento de intervenções de educação 
em saúde direcionados à melhoria da adesão a prática de atividade física (BAUMAN et al., 
2012). De fato, estratégias educacionais, tais como atividades em grupos, oficinas e 
palestras, nas quais os temas abordados são apresentados de forma lúdica, expressos em 
linguagem simples e com apresentação de figuras ilustrativas ou jogos motivadores de 
discussão, estimulam a participação dos indivíduos, subsidiando resultados positivos na 
adoção de hábitos de vida saudáveis (LEY et al., 2014). Estes resultados sugerem que as 
intervenções de educação em saúde direcionadas a mudanças de comportamentos ou 
hábitos de vida requerem construções elaboradas e mais dinâmicas, colocando em cheque 
os métodos tradicionais de educação em saúde. 
Neste contexto e graças aos avanços na tecnologia de comunicação, as funções técnicas 
dos telefones celulares e sua capacidade de fornecer intervenções de baixo custo para 
promover a atividade física os tornam uma ferramenta atraente a serem utilizados em 
intervenções mais dinâmicas de educação em saúde (FREE et al., 2013). A eficácia da 
utilização de telefones celulares em intervenções de promoção de atividade física, tem sido 
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revisada por alguns estudos, relatando que esses dispositivos podem ajudar a melhorar os 
resultados de saúde (BORT-ROIG et al., 2014), especialmente quando se utilizam das 
redes sociais on-line (CAVALLO et al., 2012). Atualmente, encontra-se bem documentado 
que a tecnologia móvel também pode ser utilizada como técnica educacional e motivacional 
para facilitar a coleta, o processamento, o armazenamento e a troca de informações em 
ambientes de saúde (WILLEMSE, 2015; ROCHA et al., 2016), sendo, portanto, relevante 
investigar o potencial da utilização desta tecnologia em intervenções de educação em 
saúde direcionadas a adoção de hábitos de vida mais saudáveis.  
O potencial da rede social online WhatsApp tem sido evidenciado em estratégias de 
educação em saúde, especialmente por sua boa aceitação e usabilidade pelas diversas 
faixas etárias e com o diferencial de possibilitar enviar e receber informações em tempo 
real (FJELDSOE; MARSHALL; MILLER, 2009). Atualmente no Brasil, muitas pessoas 
utilizam esta rede social online (PAULINO et al., 2018). Dos 116 milhões de pessoas que 
acessaram a internet no Brasil em 2016, 94,2% enviaram ou receberam mensagem de 
texto, voz ou imagens por aplicativos, o que inclui redes sociais, como facebook e 
programas de mensagens como WhatsApp (IBGE, 2018) sugerindo, portanto, grande 
potencialidade na utilização deste recurso como ferramenta coadjuvante no processo de 
promoção de hábitos saudáveis. 
Assim, pretendemos no presente estudo desenvolver conteúdo midiático a ser utilizado na 
intervenção educacional baseada na utilização da rede social online WhatsApp na melhoria 
de adesão a pratica de atividade física em pacientes diagnosticados com síndrome 
metabólica (SM) recrutados a participarem de um programa de redução de peso do 
Laboratório Interdisciplinar de Intervenção de Promoção da Saúde (LIIPS) da Unicesumar. 
De fato, a inatividade física e baixo nível, de condicionamento físico são fatores que 
agravam a morbimortalidade, principalmente por intensificar a patogênese da SM (CIOLAC 
e GUIMARÃES, 2004).  Assim, garantir a adesão a prática constante de atividade física 
mostra-se como uma estratégia importante para garantia de qualidade de vida dos 
pacientes diagnosticados com SM e diante da relevância da utilização do WhatsApp em 
estratégias de educação em saúde, justifica-se o desenvolvimento de um estudo focado na 
construção de mídias (figuras, vídeos, mensagens de texto e voz) a serem utilizadas no 
empoderamento dos pacientes com SM.   

2  MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo de base documental, onde as mídias (mensagem 
de texto e voz, figuras, fotos e vídeos) serão construídas a partir de levantamento 
documental. O estudo será realizado em três etapas, onde na primeira será realizado um 
estudo documental para levantamento de conteúdos técnico/científicos a serem utilizados 
na formulação das mídias; na segunda será realizado a construção das mídias 
propriamente dito; e na terceira será organizado o plano estratégico para execução da 
intervenção educacional. Para o levantamento de conteúdos técnico/científicos a serem 
utilizados na formulação das mídias será realizado um estudo de revisão sistemática 
utilizando as instruções da metodologia PRISMA (MOHER et al., 2015).  

A revisão consistirá em analisar estudos sobre atividade física e síndrome metabólica 
a fim de determinar dados relevantes a serem incluídos na construção do conteúdo, bem 
como dos temas a serem abordados na intervenção educacional. A construção das mídias 
será feita com a utilização de ferramentas da tecnologia da informação e comunicação. As 
mensagens de texto e voz serão construídas utilizando o plugin da própria rede social online 
WhatsApp. As figuras serão construídas utilizando softwares de desenhos digitais 
específicos e/ou já construídas, com citação da fonte. Os vídeos serão gravados no estúdio 
de aulas de educação a distância (EAD) da Unicesumar.  



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

O plano estratégico para execução da intervenção educacional será organizado 
perante a definição do planejamento de execução da intervenção educacional. As mídias 
serão organizadas por temas (o que é atividade física; o que é síndrome metabólica; o que 
é alimentação saudável; relevância da atividade física para a síndrome metabólica; 
relevância da alimentação saudável para a síndrome metabólica; relevância da prática 
constante de atividade física para melhoria da qualidade de vida) que serão trabalhados 
em dias específicos e horários específicos da intervenção. Será organizado uma planilha 
do Excel com os temas, datas, horários e tipos de mídia a serem divulgados. Todas as 
mídias serão organizadas em pastas específicas denominadas de acordo com o dia da 
intervenção bem como uma tabela do Excel específica para aquele dia a fim de nortear os 
horários específicos de divulgação do conteúdo bem como do tipo de mídia. 

3  RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se construir mídias (mensagem de texto e voz, figuras e vídeos) que suporte 
a hipótese de que a rede social online WhatsApp melhore a adesão de pacientes 
diagnosticados com síndrome metabólica a pratica regular de atividade física. 
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