
UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicativo móvel para estimular a prática de atividades físicas e 
hábitos saudáveis  

 
 
 
 
 

Autor: André da Silva Dias 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Carina Elisei de Oliveira 

Co- Orientador: Prof. Dr. Ludovico Migliolo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo Grande - Mato Grosso do Sul 
Fevereiro – 2020 



1 
 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicativo móvel para estimular a prática de atividades físicas e 
hábitos saudáveis  

 
 
 
 

Autor: André da Silva Dias 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Carina Elisei de Oliveira 

Co- Orientador: Prof. Dr. Ludovico Migliolo 
 
 
 
 

"Dissertação apresentada, como parte das 
exigências para obtenção do título de MESTRE EM 
BIOTECNOLOGIA, no Programa de Pós-Graduação 
em Biotecnologia da Universidade Católica Dom 
Bosco - Área de concentração: Biotecnologia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo Grande – Mato Grosso do Sul 
Fevereiro – 2020 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica Preparada pela Seção de Catalogação e Classificação da 

Biblioteca Félix Zavattaro da UCDB. 

  

 



3 
 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 
 

Agradecer primeiramente a Deus, por me dar forças para superar as 

dificuldades e chegar até aqui. Agradeço ainda minha família, meus pais por sempre 

me apoiarem e compreenderem minha ausência nessa etapa, minhas filhas Juliana 

e Alice que são minha inspiração pra almejar sempre o melhor, minha esposa pela 

compreensão e o apoio de sempre, nunca me deixou desistir. À Universidade 

Católica Dom Bosco (UCDB), que é minha segunda casa, onde tenho uma gratidão 

enorme, foi na UCDB que me realizei profissionalmente, proporcionou estudo com 

bolsa pra mim, minha esposa e agora minha filha mais velha. A todo seu corpo 

docente, administrativo e conservação, que trabalham para que continue a melhor 

universidade particular do Centro-Oeste. Aos meus professores da graduação que 

agora são meus colegas e sempre me incentivam a buscar o melhor. A toda equipe 

do Laboratório Biossaúde que se tornou uma família desde que cheguei à UCDB, foi 

onde comecei minha história na universidade. Aos meus alunos que são uma 

inspiração para que eu busque sempre mais conhecimento. A minha orientadora 

Professora Carina, pela paciência e compreensão e toda ajuda que ela proporcionou 

nestes últimos meses. Ao meu coorientador Professor Ludovico pela força e tudo 

que tem feito para que a conclusão desse trabalho seja possível. A professora 

Fabiana Maluf Rabacow pelas palavras de incentivo e ajuda para a conclusão dessa 

dissertação. Meu muito obrigado a todos que fazem parte dessa trajetória.  

  

 



5 
 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 
 

 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 9 

1.1 OBJETIVOS ................................................................................................. 12 

1.1.1 OBJETIVO GERAL .................................................................................... 12 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................... 12 

2. REVISÃO DE LITERATURA .............................................................................. 13 

2.1 DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT’s) ........................ 13 

2.2 ATIVIDADE FÍSICA; ÍNDICE DE MASSA CORPORAL; PRESSÃO 

ARTERIAL. ............................................................................................................ 14 

2.3 COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO ........................................................... 17 

2.4 GINÁTICA LABORAL ................................................................................... 18 

2.5 APLICATIVOS MÓVEIS ............................................................................... 19 

3. METODOLOGIA ................................................................................................. 22 

4. RESULTADO E DISCUSSÃO ............................................................................ 25 

5. CONCLUSÃO ..................................................................................................... 36 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 37 

7. REFERÊNCIAS .................................................................................................. 38 

 

 
 

 



6 
 

 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Organograma de funcionamento do aplicativo. ........................................ 244 

Figura 2. Tela inicial do aplicativo, visualização pedômetro, informações pessoais 
altura, peso, ingestão de água, pressão arterial; informações da base (home, 
exercícios e informações).......................................................................................... 26 

Figura 3. Tela com a barra de rolagem ..................................................................... 27 

Figura 4. Tela indicando a classificação do Índice de Massa Corporal (IMC)............28 

Figura 5. Tela de quantidade de água ingerida diariamente ..................................... 29 

Figura 6. Tela para inserção de Pressão Arterial (PA) .............................................. 30 

Figura 7. Tela classificação da Pressão Arterial (PA) ............................................... 31 

Figura 8. Tela para seleção dos exercícios ............................................................... 32 

Figura 9. Tela para demonstração da execução dos exercícios ............................... 33 

 

 
 

  

  
 

file:///D:/MESTRADO%20BIOTECNOLOGIA/DISSERTAÇÃO%20MESTRADO/DISSERTAÇÃO%20ANDRÉ%20correção13.02.2020.docx%23_Toc32675574
file:///D:/MESTRADO%20BIOTECNOLOGIA/DISSERTAÇÃO%20MESTRADO/DISSERTAÇÃO%20ANDRÉ%20correção13.02.2020.docx%23_Toc32675575
file:///D:/MESTRADO%20BIOTECNOLOGIA/DISSERTAÇÃO%20MESTRADO/DISSERTAÇÃO%20ANDRÉ%20correção13.02.2020.docx%23_Toc32675575
file:///D:/MESTRADO%20BIOTECNOLOGIA/DISSERTAÇÃO%20MESTRADO/DISSERTAÇÃO%20ANDRÉ%20correção13.02.2020.docx%23_Toc32675575


7 
 

 

 

 

 

 

RESUMO 
 
 
Programas de promoção à saúde em local de trabalho e praças podem ser eficazes 
na saúde do indivíduo. Os dispositivos móveis oferecem aos usuários diversos 
recursos, como entretenimento, negócio, estudo e atualmente desenvolvimento de 
hábitos saudáveis. Essa tecnologia digital de saúde móvel vem sendo utilizada no 
monitoramento, controle e prevenção de sobrepeso, obesidade e doenças 
relacionadas à falta de atividade física. O objetivo geral deste estudo foi desenvolver 
um aplicativo móvel para estimular e educar a prática regular de atividade física 
dentro e fora do ambiente de trabalho. O aplicativo foi desenvolvido para a 
plataforma androide, com o objetivo de auxiliar o usuário a controlar seus passos 
diários, peso ideal, quantidade diária de água ingerida, pressão arterial e 
disponibilizará uma lista de exercícios de alongamento, para que o indivíduo se 
movimente dentro ou fora do ambiente de trabalho sem que prejudique seu 
desempenho funcional. A partir das informações anotadas pelo usuário final, será 
possível que o mesmo monitore e observe essas variáveis. O aplicativo 
desenvolvido será útil para diminuição da inatividade física, auxiliando na prevenção 
das doenças crônicas não transmissíveis, na melhora e prevenção das dores 
musculoesqueléticas e nas atividades laborais diárias. 
 
 
Palavras-chave: Aplicativo móvel; Tecnologia móvel; Saúde; Atividade laboral; 

Doenças crônicas não transmissíveis. 
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ABSTRACT 
 
 
Health promotion programs in the workplace and plazas can be effective in the health 
of the individual. Mobile devices offer users several resources, such as 
entertainment, business, study and currently developing healthy habits. This digital 
mobile health technology has been used to monitor, control and prevent overweight, 
obesity and diseases related to lack of physical activity. The general objective of this 
study was to develop a mobile application to stimulate and educate the regular 
practice of physical activity inside and outside the work environment. The application 
was developed for the android platform, with the objective of helping the user to 
control their daily steps, ideal weight, daily amount of water ingested, blood pressure 
and will provide a list of stretching exercises, for the individual to move in or out of 
the work environment without impairing their functional performance. From the 
information noted by the end user, it will be possible for the end user to monitor and 
observe these variables. The application developed will be useful for reducing 
physical inactivity, helping to prevent chronic non-communicable diseases, improving 
and preventing musculoskeletal pain and daily work activities. 
 
 
Keywords: Mobile application; Mobile technology; Cheers; Work activity; Chronic 
non-communicable diseases. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Os genes que constituem o genoma do ser humano e a expressão destes são 

selecionados a partir das pressões ambientais. É fato dê que existem várias 

evidências clínicas e experimentais que corroboram a teoria do descompasso entre 

o genoma do ser humano da era paleolítica e moderna, a atividade física (AF) e a 

capacidade de armazenamento de alimentos foram vitais à preservação e evolução 

da espécie humana. Entretanto, a inatividade do homem moderno está relacionada à 

prevalência e severidade de várias doenças crônicas (GUALANO; TINUCCI, 2011). 

Para Gualano e Tinucci (2011) as pessoas inativas podem não ser considerada 

saudável, e a inserção da AF regular pode ser eficaz para manutenção fisiológica do 

organismo, além disso, os exercícios físicos são de baixo custo econômico, não 

patenteável, seguro, e quando bem conduzido são capazes de reduzir o uso de 

medicamentos e de prevenir doenças crônicas não transmissíveis. 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), principalmente as doenças 

cardiovasculares e respiratórias, câncer e diabetes, atualmente representam sete 

em cada 10 mortes no mundo, abrangendo 15 milhões de pessoas entre 30 e 69 

anos, principalmente nos países em desenvolvimento (WHO, 2018). Estas doenças 

têm impacto social e econômico inquestionável sendo que, podem levar a 

incapacidades, resultando em implicações individuais, familiar, populacional e aos 

sistemas públicos de saúde (OGATA et al., 2015). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2016 ocorreram 

aproximadamente 41 milhões de mortes relacionadas às DCNTs, com uma 

prevalência de 71% (41 milhões/57 milhões) do total de mortes. As doenças 

cardiovasculares representaram 44% das mortes, câncer 22%, doença respiratória 

crônica 9% e diabetes 4% (WHO, 2018). Estas doenças são as principais causas de 

mortalidade e morbidade e de incapacidade prematura da atualidade em países de 
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diferentes classes socioeconômicas (BEAGLEHOLE et al., 2011; SCHMIDT et al., 

2011; WHO, 2011). 

As principais decorrências dessas doenças são os fatores de novos estilos de 

vida, inatividade física, obesidade, hipertensão arterial, dislipidemias, glicemia, 

alimentação com alto teor calórico e tabagismo (BEAGLEHOLE et al., 2011). 

Os impactos econômicos das DCNTs não se limitam aos custos diretos, dos 

serviços de saúde e os medicamentos, mas também os custos indiretos, tais como 

problemas sociais, perda da qualidade de vida, redução da produtividade, 

incapacidade e aposentadorias precoces (OGATA et al., 2015). 

Vários autores têm correlacionados a inatividade física com as DCNTs, 

sobretudo quando considerado que cerca de 70% da população adulta não atinge os 

níveis mínimos recomendados de AF. Os níveis de AF insuficiente são altos e 

ascendentes em países de alta renda, e no mundo todo, as mulheres são menos 

ativas do que os homens. A meta global estabelecida pelos estados membros da 

OMS para reduzir a inatividade física foi de 10% até 2025, entretanto ainda estamos 

longe de atingir essa meta, logo não estamos no caminho certo (GUTHOLD et al., 

2020; OMS, 2018). 

É urgência e real o aumento das ações nos países a fim de implementar 

políticas efetivas, o Plano de Ação Global para AF 2018-2030 é um novo catalisador 

para a ação global para fortalecer as políticas específicas, visando diferentes 

configurações e populações para serem adaptadas às necessidades locais e no 

contexto de cada país. No entanto, a implementação exigirá uma liderança ousada e 

o engajamento de vários setores da sociedade para que ocorra essa mudança. 

Políticas que apoiem o aumento da atividade física podem proporcionar vários 

benefícios à saúde, economias locais, bem-estar da comunidade e sustentabilidade 

ambiental (GUTHOLD et al., 2018; WHO, 2018). 

As tendências das mudanças mundiais têm o movimento como um dos 

indicadores mais claros desta mudança. A revolução eletrônica e as novas 

tecnologias transformaram os padrões de movimentos das pessoas, alterando seus 

comportamentos de como e onde vivem, aprendem, trabalham se divertem e viajam. 

As pessoas passaram a se isolarem em ambientes fechados (residências, escolas, 

locais de trabalho e veículos) e mais frequentemente em suas cadeiras 

(TREMBLAY, 2020). 
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As novas tecnológicas e as atividades físicas, associados podem fortemente 

contribuírem aos cuidados com a saúde, aplicativos móveis têm sido desenvolvidos 

como promotores de hábitos saudáveis. Os dispositivos móveis aplicados à saúde 

vêm sendo utilizados no monitoramento, controle e prevenção de sobrepeso, 

obesidade e doenças relacionadas à inatividade física. Estes aplicativos podem 

auxiliar o usuário final a rastrear a ingestão de alimentos, nível de atividade física, 

estilo de vida, auxiliando nas sugestões, avisos e recomendações para controlar e 

reduzir o risco de obesidade (LIU et al., 2011; MELZNER; HEINZE; FRITSCH, 2014). 

Alguns aplicativos auxiliam na porção adequada dos alimentos, bem como sua 

composição e opções de diferentes grupos alimentares. Estes aplicativos podem ser 

uma solução adicional nas atuações de assistência à saúde, sendo um auxiliar para 

indivíduos interessados em alimentação saudável (CAIVANO; FERREIRA; 

DOMENE, 2014). 

As inovações tecnológicas por meio de dispositivos móveis, aplicativos para a 

mudança no comportamento do indivíduo estão sendo utilizados, pois demonstram 

serem importantes aliados para a educação em saúde (OLIVEIRA; SANTOS, 2018; 

OLIVEIRA; ALENCAR, 2017).  
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um aplicativo móvel para estimular e educar a prática regular de 

atividade física estimulando hábitos saudáveis dentro e fora do ambiente de 

trabalho. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Construir um protótipo de aplicativo móvel no seguimento atividade física para 

plataforma androide e IOS. 

Elaborar sequências de ginastica laboral para prática durante o expediente de 

trabalho. 

Estruturar uma rotina diárias para acompanhar suas atividades físicas e hábitos 

saudáveis. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT’s) 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2016 ocorreram 

aproximadamente 41 milhões de mortes relacionadas às DCNTs, com uma 

prevalência de 71% (41 milhões/57 milhões) do total de mortes. As doenças 

cardiovasculares representaram 44% das mortes, câncer 22%, doença respiratória 

crônica 9% e diabetes 4% (WHO, 2018). 

AS DCNT’s apresentam um elevado índice de mortalidade no mundo. Dados 

do Sistema de Informações sobre Mortalidade, no período de 2000 a 2014, apontam 

que 34.618 dos óbitos em moradores do município de Natal-RN, Brasil foram por 

DCNT (MARQUES et al., 2017). 

As DCNT’s têm como causa diversos fatores, sejam eles sociais ou individuais, 

são de longa duração e se desenvolvem no decorrer da vida. As principais DCNT’s 

são as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes mellitus e 

neoplasias tendo com fatores de risco em comum tabagismo, inatividade física, 

alimentação não saudável e uso excessivo de álcool (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2018). 

Filha et al. (2015) consideram que a seriedade das DCNT’s no perfil de 

adoecimento da população brasileira e a comparação com estudos prévios mostra-

se consolidada na transição epidemiológica. Entre as doenças cardiovasculares 

pesquisadas (hipertensão arterial, doença do coração e acidente vascular 

encefálico), sendo que o acidente vascular encefálico está correlacionado ao pior 

estado de saúde, com limitação das atividades habituais, na autoavaliação dos 

indivíduos pesquisados. 

As DCNTs têm amplo impacto sobre a população brasileira e requer medidas 

preventivas eficazes para que esse quadro seja revertido. Medidas preventivas 
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podem resultar em ligeiro impacto na diminuição da carga global dessas doenças e 

se mostram ter custo-benefício, mesmo nos países de baixa renda (FILHA et al., 

2015) 

Estudos relacionados às DCNTs têm apresentado resultados significativos e de 

elevada importância na prevenção e tratamento, permitindo que profissionais da 

saúde programem estratégias interdisciplinares para promoção da saúde, mudança 

no estilo de vida, melhora na qualidade de vida e aumento na probabilidade de uma 

velhice saudável (GRILLO et al., 2014). 

As DCNTs estão surgindo e tornando-se um sério problema de saúde pública e 

a inatividade física só vem agravando ainda mais essa situação, portanto, é 

importante aumentar o nível de atividade física da população. E a tecnologia vem 

para agregar, com aplicativos que fornecem ao usuário um pedômetro tornando-o 

mais ativo, com a contagem dos passos diários, onde pode obter-se o controle da 

distância percorrida e o tempo ativo (FINKELSTEIN et al., 2015). 

 

 

2.2 ATIVIDADE FÍSICA; ÍNDICE DE MASSA CORPORAL; PRESSÃO 

ARTERIAL. 

 

“O conceito de atividade física (AF) corresponde a qualquer movimento 

realizado pelo corpo, em que ocorre dispêndio energético” (COSTA et al., 2017). A 

prática de AF pode ser compreendida como a capacidade do indivíduo em se manter 

fisicamente ativo mesmo que ocorram impedimentos, imprevistos, como condições 

climáticas inadequadas e falta de tempo (BARROS; IAOCHITE, 2011). 

A prática regular de atividade física é fundamental em qualquer idade e tem se 

mostrado um meio de conservar e melhorar a saúde e a qualidade de vida do ser 

humano. A inatividade física é considerada um importante fator de risco para as 

doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão arterial (FREIRE 

et al., 2014). 

A Estratégia Global/Organização Mundial da Saúde (EG/OMS) recomenda que 

se adote níveis de atividade física adequado no decorrer de toda a vida. Os tipos e 

quantidades de atividade física são diversos para que o indivíduo obtenha diferentes 

resultados na saúde: 30 minutos de atividade física regular de moderada 

intensidade, pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares e câncer de cólon e 
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de mama. “Um nível maior de atividade física pode ser necessário para o controle de 

peso” (BARRETO et al., 2005). 

Indivíduos inativos fisicamente por terem baixo gasto energético podem 

apresentar excesso de peso e obesidade e apresentar fatores de risco para doenças 

crônicas não transmissíveis. As associações de saúde entendem que intervir nos 

comportamentos do indivíduo pode combater a simultaneidade dos fatores de risco 

associados à inatividade física (CRUZ et al., 2017). 

Quando destacamos a promoção da prática de atividade física é imprescindível 

compreender que o comportamento de exercitar-se é dinâmico, complexo e 

multideterminado por diversos fatores de ordem pessoal, comportamental e 

ambiental (BARROS; IAOCHITE, 2011). 

O índice de massa corporal (IMC) é um importante marcador para hipertensão 

arterial. O controle do peso corporal estabelece um grau de importância para a 

diminuição dos indicadores de hipertensão arterial e, por conseguinte, para a 

promoção da saúde e a prevenção de diferentes doenças cardiovasculares (AMER; 

MARCON; SANTANA, 2011). 

O IMC é o peso em quilogramas dividido pela altura em metros ao quadrado 

(kg/m2), é habitualmente usual para classificar sobrepeso e obesidade em adultos. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) determina que excesso de peso é 

apresentado com IMC igual ou superior 25 kg/m2 e obesidade com IMC igual ou 

superior a 30 kg/m2 (OMS, 2017).  

O IMC parece estar relacionado com a aptidão funcional à medida que a 

pessoa envelhece. Vagetti et al. (2017) indicaram uma associação entre IMC e 

aptidão funcional em idosas e constataram que a maioria classificado com 

obesidade apresentaram baixa aptidão nos testes finalizados. Portanto, parece ser 

de suma importância o controle do IMC, pois indivíduos que apresentam obesidade 

tem comprometimento em suas atividades de vida diária. 

Torna-se importante a investigação da associação entre IMC e aptidão 

funcional, pois a compreensão dos múltiplos fatores que corroboram para a redução 

da aptidão funcional pode ajudar a desenvolver estratégias de prevenção eficazes 

que podem contribuir positivamente para um envelhecimento saudável (VAGETTI et 

al., 2017). 

Oliveira, Duarte e Reis (2016) constataram em seu estudo com idosos que IMC 

acima de 27 Kg/m2, foi fator negativo para as atividades de equilíbrio, agachar e 
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pegar um lápis no chão, caracterizando um declínio no desempenho motor, que está 

relacionado com a mobilidade. 

A pressão arterial (PA) é a força exercida pela circulação sanguínea contra as 

paredes arteriais, dos principais vasos sanguíneos do corpo, e a hipertensão arterial 

(HA) ocorre quando a PA está muito elevada (OMS, 2019). 

A elevação da PA além dos níveis normais está associada com fatores de risco 

cardiovasculares em adultos. O controle da PA, obesidade, dislipidemias, diabetes, 

sedentarismo, tabagismo, estresse e dieta inadequada são importantes para 

redução destes riscos. As Doenças Cardiovasculares, pressão arterial elevada são 

atualmente a maior causa de mortes no mundo. O número de pessoas que morrem 

anualmente com essa doença é maior do que qualquer outra causa 

(RADOVANOVIC et al., 2014; OMS, 2017). 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) foi instituída uma dos principais 

problemas de saúde pública. Sabe-se que sua etiologia é multifatorial, e a exposição 

de fatores ocupacionais parece estar interligada com o risco independente para o 

desenvolvimento da HA (ANDRADE; FERNANDES, 2016). 

De acordo com as VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, a HAS pode ser 

determinada como a elevação sustentada da pressão arterial sistólica e diastólica 

com medida igual ou maior a 140 e 90 mmHg, concomitantemente (MALACHIAS et 

al., 2016). 

Do ponto de vista de saúde pública e medicina preventiva, a promoção da 

atividade física estabelece uma base concreta para a diminuição da prevalência do 

comportamento sedentário, hipertensão arterial sistêmica, colaborando desta forma 

para preservar e melhorar a saúde e a qualidade de vida da sociedade (FREIRE et 

al., 2014). 
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2.3 COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO 

 

Acredita-se que o sedentarismo possa trazer consequências calamitosas para 

a sociedade e possível sobrecarga aos sistemas de saúde, devido à complexidade 

dos fatores de risco que podem interferir na saúde da população. Devido à maior 

parte do tempo dedicado ao trabalho, menos tempo à prática de AF e ao lazer, 

espera-se um grande e ameaçador problema de saúde pública. Quando 

compreendido a importância da prática de atividade física, poderá colaborar para a 

composição de um quadro diferente e desejado pelos profissionais atuantes na 

promoção da atividade física e da saúde (BARROS; IAOCHITE, 2011). 

A partir de uma contínua ação rotineira refletida pelo estilo de vida de adultos, 

principalmente os de funções administrativas, ocorre o comportamento sedentário, 

devido à elevada carga horária que esses trabalhadores são submetidos 

(TOSCANO et al., 2016). 

Observa-se que servidores que permanecem boa parte do tempo sentado (em 

casa ou no trabalho) tem apresentado grande probabilidade de relatos de dor. Com 

isso é importante o desenvolvimento de estratégias para tentar diminuir o tempo 

sentado, tanto no trabalho, quanto em casa, como forma de diminuir a prevalência 

de dor (TOSCANO et al., 2016). 

Além dos determinantes sociais, econômicos e culturais, as doenças estão 

intimamente associadas aos fatores comportamentais como, por exemplo, maus 

hábitos alimentares e comportamento sedentário. No entanto embora haja um vasto 

conhecimento do risco de tais fatores à saúde, conscientizar a sociedade e modificar 

a prevalência desses hábitos representa atualmente um grande desafio para a 

saúde pública (OGATA et al., 2015). 

Com os novos estudos na área da AF e saúde, surge uma nova concepção do 

conceito de sedentarismo. De acordo com a história a classificação de sedentários 

era para indivíduos que não atingiam uma quantidade mínima de prática de 

atividade física. Com o avanço das pesquisas em AF, sobretudo com o uso de 

acelerômetros, foi possível perceber que boa parte do dia de uma pessoa, 

despendido em tempo sedentário, era negligenciada quando se estimava a prática 

de AF moderada a vigorosa. Assim sendo, uma pessoa poderia ser fisicamente ativa 

e mesmo assim passar muito tempo em comportamento sedentário, sendo o 



18 
 

comportamento sedentário e a inatividade física duas classes de comportamentos 

com determinantes e consequências para a saúde, distintos (MIELKE, 2017). 

 

 

2.4 GINÁTICA LABORAL 

 

Ginástica Laboral (GL) é compreendida como uma atividade física que pode 

ser realizada durante o expediente de trabalho, através de exercício de 

compensação oriundos de movimentos repetitivos, falta de movimentos, ou até 

mesmo por má postura adotada durante o tempo de trabalho (ANDRADE et al., 

2015). 

De acordo com CONFEF (2015), há três tipos de Ginástica Laboral definidos 

conforme o horário de aplicação, a preparatória ou de aquecimento realizada no 

início da jornada de trabalho ou nas primeiras horas do expediente, a compensatória 

ou de pausa realizada durante a jornada de trabalho e a de relaxamento realizada 

ao final do expediente, antes do colaborador sair da empresa.   

Estudos evidenciam que o estresse atribuído pelas extensas jornadas de 

trabalho, comumente ligados às más posturas, aliados a movimentos repetitivos 

resultam em doenças ocupacionais em trabalhadores. Visando o bem-estar do 

trabalhador as empresas investem em programas de qualidade de vida que incluem 

ações voltadas para saúde física e mental. Em meio a essas ações, a ginástica 

laboral vem se destacando, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e 

estimulando a adoção de um estilo de vida mais ativo, prevenindo doenças 

ocupacionais e reduzindo o estresse, aumentando assim sua produtividade na 

empresa (LIMA; NOGUEIRA, 2018). 

Há evidência, em diversos países, de que ações multidisciplinares objetivando 

a promoção de um estilo de vida ativo e saudável, produzem resultados positivos e 

devem ser aplicados nos níveis pessoal, institucional e comunitário (EBRAHIM et al., 

2007). Beneficiando essas três esferas (indivíduo, local de trabalho e sociedade), 

políticas e programas que visem à promoção de saúde de trabalhadores abrangem 

um grupo populacional significativo, representando, assim, uma enorme contribuição 

para a saúde pública. Nesse contexto, o ambiente de trabalho e torna um local 

estratégico para o desenvolvimento de programas de promoção da saúde e 



19 
 

qualidade de vida, considerando que indivíduos adultos passam boa parte de seus 

dias em atividades laborais. 

Programas de Promoção da Saúde no local de Trabalho podem ser eficientes 

para melhorar a saúde de trabalhadores. Estes podem ser aliados ao cotidiano do 

trabalhador e melhorar sua produtividade no trabalho e nas atividades de vida 

diária. A melhora da saúde dos trabalhadores é também um benefício para o 

empregador podendo o mesmo ter um bom retorno do investimento e 

consequentemente, a redução dos custos com saúde (KUGATHASAN et al., 2019). 

 

 

2.5 APLICATIVOS MÓVEIS  

 

Com o avanço da tecnologia e o surgimento de dispositivos móveis, como 

aparelhos celulares, smartphones e tablets, e o surgimento da conexão móvel ou 

web móvel no ano 2000 que é definida como a tecnologia de comunicação sem fio 

(wireless) que pode ser utilizada para acesso a informações e aplicações onde o 

usuário estiver (MENDEZ et al., 2019). 

Essa tecnologia móvel vem com ampla possibilidade de utilização na área da 

saúde, podendo ser utilizada como apoio em diagnóstico médico e de enfermagem, 

consulta de histórico de pacientes, como consultas e exames médicos, bem como 

carga horária de trabalho em enfermagem, controle do estoque de medicamentos, 

apoio ao paciente através de lembretes de consultas e retornos, visando sempre a 

adesão aos tratamentos e a uma vida mais saudável (TIBES, DIAS, ZEM-

MASCARENHAS, 2014; ARMSTRONG et al., 2015 apud MENDEZ et al., 2019). 

Com o advento da rede de alcance mundial (World Wide Web) na década 90 

ocorreu uma revolução na aquisição de informações.  A abundância de dispositivos 

e à facilidade de acesso e aplicações em qualquer lugar e momento, a partir de 

dispositivos móveis, como celulares, smartphones, tablets e relógios, a utilidade da 

saúde móvel (mHealth) nunca foi tão endêmica. Está disponível para download uma 

quantidade substancial de aplicativos, com diferentes propósitos, referente a uma 

ampla gama de problemas de saúde. Pesquisas apontam evidências que 

demonstram a eficácia de intervenções de saúde física e mental usando aplicativos 

móveis (RATHBONE; PRESCOTT, 2017). 
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Intervenções feitas através do uso de aplicativos tem demonstrado ser positiva 

na mudança de comportamentos e adesão à prática de atividade física. As 

intervenções baseadas na conclusão de metas têm auxiliado a diminuir o 

sedentarismo. Tem-se defendido que a produção desses aplicativos seja baseada 

na teoria da mudança de comportamento a partir das metas pré-estabelecidas 

(RABIN e BOCK 2011). 

Há evidências que jovens tem aderido o uso de aplicativos para a prática de 

atividade física, tanto para a diminuição do peso corporal e o combate ao 

sedentarismo, pois proporcionam uma abordagem atrativa para o uso diário do 

público alvo (DIREITO et al. 2015). Esses aplicativos fornecem notificações em 

tempo real apresentando importante fator motivacional para os programas de 

práticas de atividade física e estilo de vida saudável (FINKELSTEIN et al. 2015).  

Esses aplicativos podem dar suporte ao usuário, com o intuito de monitorar e 

obter um estilo de vida mais saudável através de estímulos por pontuações e ou 

lembretes. Por ter acesso 24 horas por dia e poder levar seus dispositivos para 

qualquer lugar, é comum o uso do mesmo e isso pode facilitar o controle de uma 

vida mais ativa. 

Muitos aplicativos apresentam em sua estrutura a opção de pedômetro, que 

realiza a contagem de passos que o indivíduo percorre durante todo seu dia. Presset 

et al. (2018), comparando a precisão de um aplicativo móvel para smartphone 

(Runtastic pedômetro) com a de um pedômetro mecânico para a contagem dos 

passos, identificaram que o Runtastic  se mostrou um contador de passos mais 

preciso que o pedômetro mecânico, em ambiente e velocidade controlados.  

Aplicativos bem desenvolvidos ampliam a potencialidade das intervenções de 

saúde fundamentadas nas tecnologias para impactar as populações de modo que 

antes não eram plausíveis e não podem ser obtidas sem os recursos do software de 

telefonia móvel (MATEO et al., 2015). 

Para Rocha et al. (2016) vários são os desafios para popularização dessa 

tecnologia de saúde móvel, entretanto, não são insuperáveis. Os serviços de saúde 

poderão ser ofertados de forma oriunda à população, porém os pesquisadores terão 

novos desafios em um futuro breve. 

Aplicativos móveis são desenvolvidos para a contagem de passos, com a 

função de um pedômetro. Essa contagem é importante para identificar quantos 

passos o indivíduo percorre por dia e relacioná-lo com o nível de atividade física. 

https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/pedometer
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Tudor-locke et al. (2011) entendem que adultos saudáveis podem andar 

aproximadamente entre 4.000 e 18.000 passos/dia, sendo que 10.000 passos 

diários pode ser um indicativo razoável para se tornar um indivíduo ativo fisicamente. 

A promoção da saúde do trabalhador via web está cada vez mais evidente nas 

empresas, com a finalidade de promover estilos de vida saudáveis, prevenir ou 

gerenciar doenças, colaborar para o bem-estar e saúde ocupacional e aprimorar o 

ambiente organizacional (SANTOS et al., 2016). 

Os autores supracitados concluíram nesta revisão que os programas via web, 

sites, aplicativos online e e-mails podem se tornar um meio propício de acesso as 

informação com relação à promoção da saúde do trabalhador, levando em 

consideração também os aspectos de alimentação saudável, prática de atividade 

física e satisfação profissional (SANTOS et al., 2016). 

Estudo realizado por Marufu e Maboe (2017) em Zimbábue revela que há 

várias oportunidades de utilização de aplicativos de saúde móvel e que em geral os 

médicos têm interesses em conhecer melhor essas atividades. Ainda existem 

algumas barreiras a serem rompidas para que haja uma contribuição significativa no 

que diz respeito aos serviços prestados à saúde. 

É crescente o uso de tecnologias móveis pelas organizações de saúde e pelos 

profissionais da saúde na França, Estados Unidos e Reino Unido, entretanto há 

riscos que envolvem o uso não autorizado de dados dos pacientes pelas empresas 

comerciais e a falta de confiança na eficácia desses aplicativos (CURRIE, 2016). 

Com o avanço da tecnologia, vários aplicativos relacionados à saúde vêm 

sendo desenvolvidos. Os aplicativos móveis para gerenciamento de doenças e bem-

estar abrangem várias áreas, desde uma dor de cabeça, asma, diabetes distúrbios 

psicológicos, até mesmo doenças cardiovasculares. Com a ajuda dessa tecnologia, 

os pacientes podem monitorar seus sintomas, reunir os dados coletados e fornecer 

informação a seu médico (KALEM; TURHAN, 2015).  
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3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa trata-se da produção tecnológica de um aplicativo móvel, para 

estimular e promover atividade física individual, visando indivíduos mais ativos 

dentro e fora do ambiente de trabalho através da contagem dos passos diários, 

utilizando o pedômetro do próprio aplicativo e realizando exercícios de alongamento. 

O aplicativo desenvolvido contou com auxilio de acadêmicos do curso de 

Engenharia da Computação para seu desenvolvimento e um acadêmico de 

Educação Física para realização dos exercícios de alongamento e gravação dos 

vídeos que foram transformados em Graphics Interchange Format (Gif’s), formato de 

imagem que pode ser compactada várias cenas e com isso exibir movimentos. 

Os exercícios de alongamento serão selecionados e iniciados pelo usuário de 

acordo com suas atividades laborais diárias. O usuário ainda terá como opção 

gravar algumas informações como, peso, estatura, IMC (que será calculado pelo 

aplicativo), quantidade de água ingerida diariamente (o usuário poderá programar 

para o aplicativo avisar quando tomar água) e pressão arterial. 

O aplicativo foi desenvolvido para a plataforma androide (e será disponibilizado 

para IOS), com o objetivo de auxiliar o usuário a controlar seus passos diários, peso 

ideal, quantidade diária de água ingerida, pressão arterial e disponibilizará uma lista 

de exercícios de alongamento, para que o indivíduo se movimente dentro ou fora do 

ambiente de trabalho sem que prejudique seu desempenho funcional.  

O aplicativo mova-se foi construído utilizando o Ambiente de desenvolvimento 

gráfico (IDE) Android studio com a linguagem Java. A linguagem java foi escolhido 

pelo fato de possuir facilidade na busca de conteúdo necessário para o 

desenvolvimento. Para organização dos documentos e tarefas utilizamos ferramenta 

trello, pois possibilita a organização e controlar as tarefas que serão exigidas. Para a 

organização do código utilizamos a arquitetura Modelo Visão e Controle (MVC). Para 
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o armazenamento de dados utilizamos o sqlite (um banco de dados que possibilita o 

armazenamento interno dos dados fornecidos pelo usuário). 
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Figura 1. Organograma de funcionamento do aplicativo. 
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4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

O aplicativo denominado “Mova-se” desenvolvido para plataforma android 

com linguagem Java, permite que o usuário controle a quantidade de passos 

diária, realize exercícios de alongamento, controle a ingestão de água 

diariamente e monitore a pressão arterial. 

Na tela inicial o usuário insere os dados altura e peso, para o cálculo do 

índice de massa corporal (IMC), controle da ingestão de água, pressão arterial e 

contagem dos passos. As ações sobre a altura e o peso não são necessárias 

realizar diariamente, a ingestão de água e pressão arterial (aferido com 

esfigmomanômetro), serão gravadas, e zerado diariamente, que podem ser 

acompanhados pelo usuário. Além disso, o usuário poderá controlar seus passos 

diários nessa tela, bem como traçar metas de quantos passos pretende percorrer 

diariamente. Esses passos serão gravados automaticamente. (figura1) 
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Na figura 3 o usuário irá inserir os dados relativos a peso e altura. Para inserir, o 

usuário necessita pressionar a opção altura em metros (m) (Painel A) e peso em 

quilogramas (Kg) (Painel B), uma barra de rolagem surgirá, ao deslizá-la poderá 

aumentar ou diminuir as informações, para salvar basta clicar em “OK”. Essas 

informações poderão ser alteradas pelo usuário quando julgar necessário.  

Figura 2. Tela inicial do aplicativo, visualização pedômetro, informações pessoais altura, 
peso, ingestão de água, pressão arterial; informações da base (home, exercícios e 
informações). 
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Figura 3. Tela com a barra de rolagem 

 

 

Após inserir altura e peso o IMC é calculado automaticamente e o usuário terá 

acesso a uma tabela de classificação. Quando o IMC for < 16 é classificado como 

magreza grave, 16 a < 17 magreza moderada, 17 a < 18,5 magreza leve, 18,5 a < 

25 saudável, 25 a < 30 sobrepeso, 30 a < 35 Obesidade grau I, 35 a < 40 Obesidade 

grau II (severa), ≥ a 40 Obesidade grau III (mórbida) (OMS, 2017). (figura 4) 
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Figura 4. Tela indicando a classificação do Índice de Massa Corporal (IMC) 

 

 

Pressionando a opção água, abrirá uma tela para adicionar a quantidade de 

água ingerida. A quantidade será adicionada pressionando os sinais de adição para 

adicionar (250 ml) e subtração para diminuir (250 ml) caso o usuário insira uma 

quantidade superior a ingerida. Ao final do dia essa quantidade será zerada, ou seja, 

às 00h00min. (figura 5) 

A água é um nutriente fundamental pra a manutenção do volume plasmático, 

bem como no controle da temperatura corporal, no transporte de nutrientes e 

eliminação de substâncias não utilizadas pelo organismo. A água não é armazenada 

pelo organismo e deverá ser reposta e a recomendação para adultos é de 1mL/kcal 

ingerido ou 35mL/kg de peso corpóreo (PHILIPPI, 2014). 
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Figura 5. Tela de quantidade de água ingerida diariamente 

 

 

Para o usuário inserir a PA irá pressionar na tela inicial a opção, em seguida 

surgirá uma tela de rolagem mostrando pressão arterial sistólica e a pressão arterial 

diastólica. Após inserir a pressão arterial sistólica e diastólica, deverá pressionar 

“OK” para salvar. (figura 6) 
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Figura 6. Tela para inserção de Pressão Arterial (PA) 

 

 

Após inserir a pressão arterial sistólica e diastólica, poderá pressionar no botão 

à esquerda (INFO) que será direcionado à outra tela com a classificação da PA, de 

acordo com as VII Diretrizes Brasileira de Hipertensão (2016). O usuário tem a 

opção de inserir sua pressão arterial diariamente, caso queira realizar o controle da 

mesma. (figura 7) 
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Figura 7. Tela classificação da Pressão Arterial (PA) 

 

 

 

Pressionando na tela inicial a opção exercícios o usuário será direcionado a 

uma tela com vários exercícios de alongamento que poderá ser realizado na pausa 

de seu trabalho, em casa, praças, dentre outros locais. Aparecerá nessa tela a 

imagem do exercício e ao lado a descrição. O usuário seleciona o exercício que 

pretende realizar e será direcionado para outra tela de início. (figura 8) 
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Figura 8. Tela para seleção dos exercícios 

 

 

Após o usuário selecionar o exercício na tela anterior, ele será direcionado para 

outa tela, que terá um GIF de demonstrando e a execução. Abaixo do GIF terá a 

descrição do exercício/alongamento. Cada exercício terá um tempo de execução, 

que pode variar de 15 a 30 segundos. Ao pressionar o botão iniciar, abrirá uma 

contagem de três segundos para preparação do usuário e em seguida inicia-se o 

exercício. Terminando aparecerá uma caixa de texto escrito finalizado. Quando 

voltar para a tela de seleção de exercício, o mesmo terá uma marcação como 

realizado. (figura 9) 
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Figura 9. Tela para demonstração da execução dos exercícios 

 

 

A inatividade física tem sido descrita como uma pandemia global, contribuindo 

substancial para o aumento das DNTs e afetando significativamente na morbidade e 

mortalidade prematura da população, por consequência prejudicando 

substancialmente a econômica (DING, et al.  2016; GUTHOLD et al., 2020; OMS, 

2018) 

E para enfrentar os crescentes desafios do aumento das doenças não-

transmissíveis atribuíveis à inatividade, a OMS lançou um plano de ação global para 

reduzir a inatividade física em 10%, até 2025, e 15% até 2030 (OMS, 2018; 

GUTHOLD et al., 2020). 

O monitoramento e vigilância de atividade física é essencial para acompanhar 

o progresso em direção aos parâmetros de referência, prioridades e política de 

informação; dessa forma os aplicativos moveis voltados para saúde podem contribuir 

efetivamente para essa ação. 

Dessa forma, vários aplicativos móveis estão sendo utilizados para o 

autocuidado em saúde do usuário, apresentando ferramentas para que o usuário 

acompanhe sua ingestão alimentar diária, horas de sono, exames laboratoriais 

exercício físico. Estes aplicativos podem resultar em um aumento significativo da 
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atividade física do usuário, podendo o mesmo obter um estilo de vida mais ativo e 

saudável. 

Em nosso aplicativo o usuário é estimulado a utilizá-lo através de lembretes. O 

aplicativo foi desenvolvido para que a população em geral, se tornem mais ativos, 

através da contagem de passos diários feita por um pedômetro no próprio celular, 

exercícios alongamento que poderão ser realizados dentro ou fora do ambiente de 

trabalho, sem prejudicar suas atividades laborais diárias, controle do peso corporal, 

pressão arterial e quantidade de água ingerida diariamente.  

Os exercícios de alongamento poderão ser realizados no início, meio ou final 

do expediente, bem como em casa, praças ou onde o usuário se sentir mais a 

vontade para realiza-los. 

Estudos com pedômetro vêm sendo desenvolvidos para identificar o quão 

ativos estão os indivíduos. Cruz et al. (2014) concluíram que a maioria dos 

indivíduos pesquisados se encontravam classificados como sedentários através dos 

passos diários, tendo como prevalência no sexo feminino. Através desses dados 

apresentados puderam utilizar de aplicações práticas, tendo como uma meta diária 

de passos por dia, controlar o nível de atividade física habitual, podendo até 

prescrever exercícios aeróbios para o usuário.  

Ormel et al. (2018), desenvolveram um aplicativo para smartphone 

“RunKeeper”, para o auto monitoramento da atividade física de 32 indivíduos com 

câncer, os autores concluíram que o aplicativo foi viável e seguro, resultando em um 

aumento significativo da atividade física dos pacientes após seis semanas de 

utilização. 

Com o avanço dessa tecnologia móvel, torna-se interessante as intervenções 

através de aplicativos móveis. Feinberg et al. (2017), constataram através de 

questionário, que a maioria da população pesquisada em Kerala na Índia, aprova as 

intervenções de saúde móvel (m Health), embora seja necessária uma investigação 

mais profunda para utilização como ferramenta de educação para saúde. 

Um estudo de metanálise realizado por Mateo et al. (2015) mostrou que 

intervenções fundamentadas em aplicativos para celular estão associadas a maior 

perda de peso comparado a outros tipos de intervenções. Além do mais foi 

identificado um pequeno aumento na atividade física. Evidenciou-se que a 

intervenção fundamentada em aplicativos móveis pode ser um instrumento útil para 

perda de peso. 
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A tecnologia do uso de aplicativos em saúde gera um potencial que melhora o 

acompanhamento da evolução da doença, tratamento, fatores de risco e 

autocuidado de pacientes, bem como a participação da família, individualizando o 

cuidado e reduzindo custos para o sistema de saúde (MENDEZ et al., 2019). 

Programas de ginástica laboral são realizados nas empresas para a melhora 

na qualidade de vida dos colaboradores e o aplicativo desenvolvido conta com 

exercícios de alongamento que pode ser realizado dentro ou fora do ambiente de 

trabalho. 

Estudo realizado por Andrade et al. (2015) contou com 42 colaboradores do 

sexo feminino, em atividade laboral regular, participantes de um programa de 

ginástica laboral e concluíram que houve diferença significativa na flexibilidade dos 

indivíduos pesquisados. 

Freitas-swerts e Robazzi (2014) realizaram pesquisa com 30 trabalhadores 

administrativos participantes de um programa de ginástica laboral realizado duas 

vezes por semana, 15 minutos cada sessão, durante 10 semanas e constataram que 

houve redução das algias em todas as porções da coluna vertebral e membros 

inferiores, porém não promoveu redução significativa nos níveis de estresse 

ocupacional. 

A utilização de aplicativos móveis vem auxiliando os usuários a cuidarem 

melhor de sua saúde, com isso vários aplicativos são desenvolvidos para estimular a 

prática de atividade física e os cuidados com a saúde. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Foi desenvolvido um aplicativo móvel para a plataforma andróide para 

estimular a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo mostrou a importância da atividade física na prevenção das 

DCNT’s, que apresentam impacto social e econômico, podendo levar a 

incapacidades físicas, redução da produtividade e implicações aos sistemas públicos 

de saúde. E a educação em saúde através das tecnologias móveis pode contribuir 

para a mudança no estilo de vida da população. 

Além dos cuidados com a saúde através de programas de atividade física os 

aplicativos móveis podem auxiliar o usuário no gerenciamento de doenças e no seu 

bem estar, podendo até monitorar seus sintomas e fornecer informações ao seu 

médico. 

Há uma variedade desses aplicativos para download com propósitos distintos 

na área da saúde, e as pesquisas apontam evidências que as intervenções em 

saúde física e mental são eficazes quanto a utilização desses aplicativos móveis.   

O aplicativo desenvolvido poderá ser útil para diminuição da inatividade física, 

auxiliando na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, em suas 

atividades laborais diárias, através de informações úteis ao usuário sobre os 

horários e benefícios para a prática da ginástica laboral, programa de recompensa 

quando cumprir suas metas de passos diárias, bem como a quantidade ideal de 

água que deverá consumir diariamente.  
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