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1.  Introdução 

 

Ao longo dos últimos 20 anos, que compreende as décadas de 1980 a 

2000, as doenças e agravos crônicos não transmissíveis tiveram aumento 

considerável em função do aumento da expectativa de vida e da melhoria da 

qualidade de vida dos indivíduos,  propiciando novos olhares sobre os determinantes 

do processo saúde-doença. 

Nesse sentido, a promoção da saúde tem fortalecido a idéia em capacitar 

às pessoas de forma individual ou coletiva para lidar com os diversos aspectos e 

fatores que determinam à saúde. Desta forma reforça a responsabilidade sobre os 

direitos individuais e comunidade, com maior participação quanto aos caminhos e 

mecanismos que possam favorecer a transformação da realidade tendo como 

subsídio as diversas Conferências Internacionais de Promoção à Saúde ocorridas ao 

longo das últimas décadas. 

A Declaração de Alma-Ata, realizada na Rússia em 1978, enfatizou como 

meta social mundial para o setor saúde, que todos os indivíduos possam ter acesso 

aos “Cuidados Primários de Saúde até o ano 2000”, expressando desta forma um 

direito humano fundamental. 

A desigualdade social particularmente marcante nos países em 

desenvolvimento e até mesmo em algumas regiões de países desenvolvidos ainda 

constitui um fato inaceitável. É direito e dever dos povos participar individual e 

coletivamente do planejamento, organização e execução de políticas de saúde. A 

Conferência de Promoção da Saúde, realizada no Canadá em 1986, teve como 

resultado  a Carta de Ottawa , que traz cinco princípios fundamentais:  

1. Construção de políticas públicas saudáveis  

2. Criação de ambientes favoráveis  

3. Fortalecimento da ação comunitária 

4. Desenvolvimento de habilidades pessoais  

5. Reorientação dos serviços de saúde. 

As estratégias fundamentadas pela Carta de Ottawa (1986), foram sendo 

consolidadas nas Conferências Internacionais posteriores. 

No Brasil, como signatário das Conferências Internacionais na década de 

80, realiza o movimento para redemocratização da saúde no país conhecido como 

Reforma Sanitária, e tem como princípio:  “A Saúde é um direito de todos e um 
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Dever do Estado”, isto significa que as políticas gerais de governo devem contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida e que o setor saúde necessita estar estruturado 

e organizado, de modo a zelar para que estas políticas sejam adequadas e 

produzam efeitos positivos sobre a saúde das pessoas e coletividades. Desta forma, 

as ações de promoção, prevenção e recuperação devem estar adequadas em 

situações de doenças e agravos à saúde (NETO, 1998). 

A proposta da Reforma Sanitária subsidiou a 8ª Conferência Nacional de 

Saúde, realizada em Brasília em 1986 e, teve como proposta a implantação do 

Sistema Único de Saúde - SUS, através da Lei Federal 8080 de 19/09/1990,  cujos 

princípios de universalidade, eqüidade, integralidade e participação social, foram 

regulamentados na Constituição Brasileira de 1988. 

O conceito de promoção da saúde assegurado no Sistema Único de 

Saúde- SUS por meio do princípio da integralidade dos seus serviços e ações tem 

como meta a promoção, a  prevenção e a recuperação além de ser um processo 

contínuo de parcerias com os diversos atores sociais, gestores, usuários, 

profissionais e movimento social. 

A promoção da saúde entendida como um conjunto de ações que visam à 

melhoria da saúde por meio de políticas sociais, econômicas, culturais e ambientais, 

exige um enfrentamento constante dos profissionais de saúde com leitura inter/trans 

disciplinar da realidade. Portanto, a promoção da saúde requer a participação do 

movimento social para se empoderar, fortalecer, organizar e intervir na realidade 

(NOB / 96). 

Em 2001, com a retomada do SUS no Município de São Paulo, traz no 

seu bojo a ruptura de paradigmas tradicionais vigente no Sistema de Saúde, 

reforçando assim as ações de saúde com base nos princípios da universalidade, 

eqüidade, integralidade e participação social(Lei orgânica de saúde-1990). 

Em 30 de março de 2006 é aprovada a Política Nacional de Promoção da 

Saúde (PNPS) , pela portaria n° 687. Promoção da Saúde aqui entendida como uma 

estratégia de articulação transversal que busca promover a qualidade de vida e 

reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e 

condicionantes – modos de viver ,condições de trabalho , habitação , ambiente , 

educação , lazer , cultura , acesso a bens e serviços essenciais.   
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1.1. A Promoção da Saúde e as Doenças e Agravos Não – 

Transmissíveis – DANT 

 

A Secretaria Municipal de Saúde por meio da Coordenação de Vigilância 

em Saúde - COVISA, em parceria com o CEPEDOC – Cidades Saudáveis e a 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, em 2005 promoveu 

seminário e estudos para implementação das ações de promoção da saúde, tendo 

em vista que a vida na metrópole produz um grande impacto no perfil da saúde e 

doença da população que se reflete em aumento das doenças e agravos não 

transmissíveis – DANT. Segundo publicação (DANT, 2005), destaca-se que o 

câncer, as doenças do coração (como angina e infarto do miocárdio), as doenças do 

pulmão (como enfisema, bronquite e asma), as doenças da circulação, bem como a 

hipertensão e acidente vascular cerebral (AVC) e doenças metabólicas, como 

diabetes, a hipercolesterolemia e a obesidade, as doenças relacionadas com o 

trabalho (como a síndrome de Burnout), também as condições de vida (como o 

estresse, depressão, ansiedade, síndrome do pânico) e agravos decorrentes da 

violência: homicídios, suicídios e acidentes, têm contribuído sobremaneira para os 

agravos na saúde. 

As doenças crônicas e degenerativas, incluindo as doenças 

cardiovasculares, a diabetes, a obesidade, o câncer e os problemas respiratórios, 

tem sido responsáveis por 60% dos 57 milhões de óbitos anuais no mundo e 

acometem cada vez mais a população dos países desenvolvidos e também dos 

países em desenvolvimento. Nestes últimos, associam-se os processos infecciosos, 

que continuam a afligir essas nações, aumentando a carga social das doenças 

(DANT, 2005). 

Muitos dos fatores que influenciam esses agravos são comuns em várias 

doenças e podem ser prevenidos com a adoção de hábitos alimentares saudáveis e 

dieta com baixo nível de colesterol, interrupção do consumo do tabaco, de álcool e 

drogas ilícitas, aliados à atividade física diária, como por exemplo, a prática do Lian 

Gong. Tais medidas podem ter um impacto apreciável, em curto prazo, nas taxas 

das doenças crônicas. 
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1.2.  A Promoção da Saúde e a Prática do Lian Gong 

 

A principal política municipal para as Doenças e Agravos Não 

Trasmissíveis –DANT, tem sido a atenção aos doentes crônicos. No município de 

São Paulo pode-se destacar entre as ações de promoção da saúde e prevenção das 

doenças e agravos não transmissíveis – DANT, o programa de promoção à atividade 

física usando as referências da Medicina Tradicional Chinesa como a Prática do Lian 

Gong.  

A prática do Lian Gong tem sido indicada para os grupos portadores de 

doenças e agravos não transmissíveis – DANT, capacitando-os e sistematizando 

experiências e intercâmbio dos saberes em DANT. Estas experiências fortalecem a 

criação de paradigmas e parâmetros para o monitoramento das DANT, com o 

desenvolvimento de indicadores e instrumentos de mensuração da realidade. 

O modelo vigente atua de forma assistencial e hospitalocêntrico visa 

basicamente a reparação, de forma secundária na prevenção e raramente na 

promoção da saúde. 

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no 

Sistema Único de Saúde-SUS, aprovada pela Portaria nº 971 de 3 de maio de 2006 

e ,no município de São Paulo ,pela lei nº 14682 de 30/01/2008 , considera o Lian 

Gong como uma das práticas integrativas da Medicina Tradicional Chinesa. Essa 

prática é uma ginástica terapêutica simples de fácil aprendizado e execução por 

meio de movimentos lentos, contínuos, equilibrados e naturais (MING, 2004). 

Segundo Ming (2004), a prática do Lian Gong (pronuncia-se Lian Kun )  

por ser uma ginástica terapêutica da Medicina Tradicional Chinesa, fortalece o corpo 

físico, músculo, tendões e ossos com intuito de torná-lo saudável. Criado pelo 

ortopedista chinês Zhuan Yuen Ming é composto de 54 exercícios dividido em 3 

partes de fácil aprendizado e execução. 

A primeira parte tem como função prevenir e tratar as dores do pescoço, 

ombros, das costas, região lombar e membros inferiores; a segunda enfatiza as 

articulações, os tendões e disfunções dos órgãos internos; a última parte atua nos 

distúrbios das vias respiratórias e cardiovasculares. 
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A prática do Lian Gong é uma atividade de promoção da saúde na 

medida que: 

1. Promove na esfera individual o desenvolvimento de habilidades 

pessoais e sua utilização reverte em melhoria da qualidade de vida e saúde. 

2. Propicia a discussão e a construção do conceito de saúde, promoção 

da saúde e o fortalecimento dos indivíduos na esfera coletiva. 

3. Permite o questionamento na esfera institucional do modelo de saúde, 

buscando novos paradigmas com a participação dos conselhos: popular, gestor, da 

saúde e demais segmentos intersetoriais. 

                 4.Promove trabalhos científicos enquanto estratégia de promoção da 

saúde o que têm contribuído para criação de normas e monitoramento das ações de 

saúde, produzindo indicadores e instrumentos de avaliação. 

           

   2.  Justificativa 

 

A Secretaria Municipal de Saúde por meio da Coordenação de Vigilância 

Sanitária-COVISA, em parceria com o CEPEDOC – Cidades Saudáveis e a 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, em 2005, teve como um 

dos objetivos realizar pesquisa na rede de atendimento de saúde para analisar os 

impactos das doenças e agravos não transmissíveis e o fortalecimento da promoção 

de saúde. 

A Secretaria Municipal de Saúde em 2002, capacitou o serviço de saúde 

do município para realizar a prática do Lian Gong. O Distrito de Saúde da Vila 

Matilde, que integra a Supervisão Técnica de Saúde da Penha, destacou os 

profissionais interessados em multiplicar esta prática com os usuários de suas 

respectivas  unidades . 

No segundo semestre de 2004, foram realizados novos cursos de Lian 

Gong, sendo um deles em parceria com a Subprefeitura Aricanduva/Vila Formosa e 

o outro em parceria com a Subprefeitura Móoca . 

Atualmente dos vinte e nove equipamentos de saúde que compõem a 

Supervisão Técnica de Saúde da Penha, sete Unidades Básicas de Saúde (UBS 

Villalobo, UBS Guilhermina, UBS A. E. Carvalho, UBS  Anchieta, UBS Granada, UBS 

Cidade Patriarca  e  UBS Eng. Goulart  e o Centro de Convivência e Cooperativa - 

CECCO Pe. Manoel da Nóbrega realizam a prática . 
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Deste universo, a equipe do projeto de pesquisa definiu como objeto de 

investigação as unidades: UBS Villalobo, UBS Eng. Goulart – Dr. José Pires e o 

CECCO Pe. Manoel da Nóbrega. 

 

2.1.  Perfil da Subprefeitura Penha  

 

A Subprefeitura da Penha localiza-se na extremidade norte da zona 

sudeste da cidade e compõem-se dos Distritos Administrativos de Penha, Cangaíba, 

Arthur Alvim e Vila Matilde. Do ponto de vista da organização da assistência à saúde 

a Supervisão Técnica de Saúde Penha constituiu-se a partir da incorporação dos 

antigos Distritos de Saúde de Penha e Vila Matilde em 2003. 

Segundo o IBGE (2006) seu território é de 42,8 Km2  e população de 

475.265 habitantes, a Subprefeitura da Penha é uma área cuja ocupação remonta ao 

século XVII, bastante marcada nos últimos 100 anos por imigrações, grilagem de 

terras e ocupação desenfreada.  

A população pertence majoritariamente às classes B e C, porém existe 

bolsões de alta renda, assim como de miséria espalhados em diversas zonas de 

favelas e cortiços. A população é composta de 75% de jovens e adultos entre 10 e 

59 anos, conforme dados da Fundação Seade – 2005. Nota-se uma distribuição dos 

recursos heterogênea, sendo os Distritos Administrativos da Penha e da Vila Matilde  

as áreas mais valorizadas, que concentram a maior parte do comércio, serviços e 

opções de lazer, bem como os recursos do poder público, inclusive para área da 

saúde. 

O Distrito Administrativo de Artur Alvim apresenta densidade populacional 

acima da média do município de São Paulo, ou seja, 16.850 hab/km², devido à 

presença de três conjuntos habitacionais em seu território (COHAB). 

Quanto às condições sócio – econômicas, a população apresenta 

rendimento bastante variável, com maior concentração na faixa de rendimentos de 

até  cinco salários mínimos. Existem, na região, dezoito bolsões de pobreza e áreas 

de risco, sendo a maior concentração nos Distrito Administrativo de Artur Alvim e 

Cangaíba. 

Na área de abrangência da subprefeitura Penha os equipamentos da 

Educação são distribuidos entre ensino infantil, fundamental e ensino médio em rede 

pública e particular. Quanto a Cultura, temos quatro bibliotecas e dois teatros. 
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Em relação ao Esporte e Lazer, existem dois Centros Esportivos, cinco 

clubes esportivos particulares e o Parque Ecológico do Tietê, além de um shopping 

center; porém, observa-se que a maior parte destes equipamentos situa-se no 

Distrito Administrativo Penha, indicando, assim, um déficit no que diz respeito ao 

lazer / esporte nas outras regiões da subprefeitura. 

O abastecimento de água/esgoto e coleta de lixo tem cobertura em quase 

100% das residências que pertencem à subprefeitura Penha, quanto às condições 

de trabalho, o que se observa é uma predominância no setor do comércio e de 

serviços; porém, com maior taxa nos Distritos Administrativos Penha e Vila Matilde. 

O Distrito Administrativo Artur Alvim tem características de bairro dormitório, onde 

localizam-se os conjuntos habitacionais.  

 

 

2.2.  Cinco principais causas de mortalidade (em 2005) 

 

Causa de morte Óbitos % 

Doenças isquêmicas do coração 435 13,55 

Doenças cerebrovasculares 308 9,60 

Pneumonias 201 6,26 

Diabetes 133 4,14 

Bronquite,enfisema ,asma 121 3,77 
             Fonte: PRO-AIM – CEInfo – SMS 
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2.3. Equipamentos de Saúde-Penha 
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A rede pública de saúde da Penha é composta por 33 equipamentos: 

 

DA Nome 

Centro de Convivência e Cooperativa Padre Manoel da Nóbrega 

UBS Dr. Antonio Pires Ferreira Villalobo 

UBS Jardim São Nicolau 

Ambulatório de Especialidades Padre Manoel da Nóbrega 

AMA Padre Manoel da Nóbrega 

UBS Parque Arthur Alvim 

UBS A. E. Carvalho 

UBS/AMA Jardim Nordeste 

D
A

 A
rt

h
u

r 
A

lv
im

 

UBS Padre José Anchieta 

UBS/AMA Eng. Goulart - Dr. José Pires 

UBS Jardim São Francisco 

D
A

 

C
an

g
ai

b
a 

UBS/AMA Cangaiba "Dr. Carlos Gentile de Melo" 

Centro de Atenção Psicossocial – Álcool – Drogas – Penha  

Centro de Referência em DST/AIDS Penha 

UBS Vila Esperança "Dr. Cassio Bitencourt Filho"  

UBS Vila Granada "Dr. Alfredo F. Paulino Filho" 

Ambulatório de Especialidades/AMA "Dr. Maurice Pate" - Penha 

UBS Eng. Trindade 

UBS Vila Esperança “ Dr. Emilio S. Oliveira” 

D
A

 P
en

h
a 

UBS/AMA Chácara Cruzeiro do Sul 

UBS Vila Guilhermina 

UBS Vila Matilde 

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II Adulto – Vila Matilde 

UBS Cidade Patriarca "Hermenegildo Morbin" 

H. Mun. V. Nhocuné  / AMA " Dr. Alexandre Zaio" 

UBS Vila Aricanduva D
A

 V
ila

 M
at

ild
e 

CEO - Centro de Especialidade Odontológica - Penha 
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2.4. Perfil das Unidades de Saúde que compõem a pesquisa 

 

2.4.1.  CECCO – Centro de Convivência e Cooperativa Pe. Manoel 

da Nóbrega 

           

O Centro de Convivência e Cooperativa Pe. Manoel da Nóbrega situa-se 

à Rua Irmão Nicolau da Fonseca,33 – COHAB I – Artur Alvim – Subprefeitura Penha. 

O Centro de Convivência e Cooperativa Pe. Manoel da Nóbrega é uma 

unidade de saúde que tem como principais objetivos a convivência e a inclusão 

social na perspectiva da prevenção de doenças, da promoção à saúde, na 

reabilitação, por ser uma unidade da Atenção Básica com interface na Saúde Mental. 

O exercício da convivência proporciona a cada integrante do processo 

(re)pensar qual o verdadeiro significado de palavras como diferente, solidariedade, 

não segregação, inclusão, limitação, saúde mental  e que objetiva uma melhoriai 

de qualidade de vida, na medida em que se tornam realidade os produtos finais das 

tarefas quer sejam elas concretas ou abstratas. 

O exercício do conviver nos leva a reflexão do trabalho, de gerir 

renda de ser produtivo; portanto, os Centros de Convivência também têm como 

objetivo incluir por meio de formas de geração de renda que pode se definir ao 

longo do processo de cada grupo. 

O Centro de Convivência Padre Manoel da Nóbrega atende os usuários 

através de oficinas terapêuticas; a população atendida é composta de uma 

população alvo onde se inserem os portadores de necessidades especiais, os 

portadores de transtorno mental, idosos e a população em geral . 

Dentro da área de abrangência e referência temos diversos parceiros 

importantes como duas unidades básicas de saúde (UBS José de Anchieta e UBS 

Pe. Manoel da Nóbrega); uma biblioteca municipal; um centro esportivo; um 

telecentro; um centro comunitário; a Associação dos moradores da COHAB 

(ASSINDIC); além de uma creche, uma escola municipal infantil e uma escola 

estadual de ensino médio. 

Atualmente, atendemos uma média de 1600 usuários/mês, na faixa 

etária que varia de 5 a 90 anos, sendo aproximadamente 35% de população geral e 

outros 65% de população alvo; 70% dos usuários encontram-se na faixa acima dos 

40 anos, com predominância do sexo feminino e 80% dos participantes apresenta 

vulnerabilidade em saúde e/ou social. 
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O Centro de Convivência Padre Manoel da Nóbrega é referência para as 

unidades da  Supervisão Técnica de Saúde Penha e bairros próximos como Jd. 

Brasília, Jd. Marília e Vila Formosa; setenta por cento da população atendida é 

moradora da subprefeitura Penha.Temos como parceiros as Secretarias de Cultura 

do Estado de São Paulo e a Secretaria Especial de Participação e Parcerias do 

Município de São Paulo. 

Quanto ao quadro de funcionários,atualmente contamos com um auxiliar 

técnico administrativo,  assistentes sociais,  psicólogas,  agente de apoio (jardineiro),  

segurança e  limpeza. 

 

 

PERFIL DOS USUÁRIOS QUE PRATICAM O LIAN GONG NO CENTRO   

DE  CONVIVÊNCIA E COOPERATIVA PE. MANOEL DA NÓBREGA          

Gráfico 1 – Há quanto tempo pratica Lian Gong ? 

Gráfico 2 – Freqüência semanal 
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Gráfico 3 - IDADE 

                                                   SEXO – 100% DO GRUPO É FEMININO 

                                     

                                BAIRRO            

100% DOS USUÁRIOS É MORADOR DA COHAB I – 

                          ARTUR ALVIM 

                                                 
Gráfico 4 – Estado Civil 
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Gráfico 5 - ETNIA 

Gráfico  6 - Escolaridade 

Gráfico 7 – Quem indicou o Lian Gong ? 
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2.4.2.  UBS Eng. Goulart – Dr. José Pires 

 

A UBS Eng. Goulart – Dr. José Pires está localizada na Rua Augusto 

Correa Leite, nº 538 no bairro de Eng. Goulart, no Distrito Administrativo de 

Cangaiba que compõe a Supervisão de Saúde Penha. 

A área de abrangência, segundo dados do IBGE – 2000, é formada por 

68.531 habitantes (atualmente estima-se 74.000 habitantes), dos quais 52% 

pertence ao sexo feminino. Estima-se que oitenta por cento da população é SUS 

dependente. Devido a extensa área de abrangência e a grande demanda a região 

comporta mais  Unidades de Saúde. 

A população residente na área de abrangência tem características 

variadas desde classe média até completa exclusão. Parte do bairro possui casas 

de alvenaria com um bom padrão de acabamento, apresentando em algumas ruas 

a paisagem mesclada a construções precárias ou, ainda, habitações  deficitárias 

como a  favela Caixa D’água.  

Na área de abrangência existe um conjunto habitacional popular do 

CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano no bairro de Vila 

Silvia que, por não possuir Unidade Básica de Saúde de referência, sua população 

tornou-se demanda desta unidade. 

Desta forma observa-se que as características dos  usuários são 

heterogêneas. 

O atendimento de cinqüenta por cento dos adultos corresponde a 

pacientes procedentes, em ordem decrescente, dos estados da Bahia, 

Pernambuco, Ceará, Paraíba e Minas Gerais. 

Observa-se um crescente número da população andina( bolivianos e 

peruanos)na Unidade. Esta população na sua  maioria estão ilegais no país e 

trabalham em oficinas de costura clandestinas. 

A clínica médica atende principalmente usuários acima de 45 anos 

(62%), tendo como principais morbidades: HAS, diabetes, doenças osteoarticulares, 

doenças neurovegetativas e doenças respiratórias. 

As principais causas de morbidade na pediatria são: doenças 

respiratórias, diarréias, problemas dermatológicos e anemia. 
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A Unidade dispõe de :  gerente,  clínico,  ginecologistas,  pediatras,  

psiquiatra, fonoaudióloga, dentistas, enfermeiras,  assistente social,  educadora em 

Saúde Pública, auxiliares de enfermagem ,agentes de apoio e A.G.P.P.s. 

 

Implantação da Prática do Lian Gong na UBS Dr. José Pires 

 

A Secretaria Municipal de Saúde ,por meio da área Temática de 

Medicina Tradicional Chinesa (MTC), no 2º semestre de 2004 desenvolveu um 

curso para os profissionais das Unidades Básicas de Saúde da Subprefeitura 

Aricanduva/ Vila Formosa e Subprefeitura Penha, interessados em desenvolver a 

prática do Lian Gong com os usuários de suas respectivas unidades de saúde. 

A UBS Eng. Goulart – Dr. José Pires foi representada pela educadora 

em Saúde Pública. 

Ao término do curso, a educadora repassou a prática do LIAN GONG 

para os funcionários da Unidade interessados em atuar como monitores no trabalho 

com os usuários. 

O Lian Gong passou a ser desenvolvido em parceria com a Sociedade 

Amigos de Bairro de Engº Goulart  cedendo o espaço físico e seus frequentadores, 

especialmente o grupo da 3ª idade. 

As atividades iniciaram em março/2005 e são desenvolvidas todas as 

2ªs, 4ªs e 6ªs das 8 às 9:00h com  comparecimento de 35 pessoas /dia.  

Devido ao aumento da demanda,teve início a segunda turma 

totalizando 70 pessoas. 

Visando proporcionar autonomia e empoderamento da população 

envolvida, o segundo  grupo de LIAN GONG é conduzido por voluntárias e 

coordenado pela educadora em Saúde Pública. 
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Perfil dos usuários de LIAN GONG da UBS Eng° Goulart – 

                                     Dr. José Pires 

 

Os dados são referentes a 42 usuários de Lian Gong: 
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Gráfico 2 - Sexo 
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Gráfico 3 - Bairro 
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Gráfico 5 – Estado Civil 
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Gráfico 6 - ETNIA 
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2.4.3.  UBS Dr. Antonio Pires Ferreira Villalobo 

                      
                     A UBS A P.F.Villalobo está localizada na Rua  Coelho de Castro nº 95 , 

na Vila Nhocuné, no Distrito Administrativo de Artur Alvim que compõe a Supervisão 

Técnica de Saúde Penha. 

  A área de abrangência, segundo dados do IBGE – 2000, é formada por 

21.169 habitantes, dos quais 53.5 % do sexo feminino e 27% da população em idade 

escolar de 7 a 20 anos. A predominância da população economicamente ativa de 20 

a 50 anos e 20% está acima de 50 anos.   Estima-se que   80%  é  SUS dependente; 

 20 % é coberta por plano de saúde particular, embora também utilizem os serviços 

prestados pela UBS(Unidade Básica de Saúde). 

  A maioria da população é de classe média baixa, possuem casa 

própria, de alvenaria, com saneamento básico e rede de esgoto . O nível de 
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escolaridade é do ensino fundamental e médio. A renda familiar , em média, de 3 a 

10 salários mínimos.  

                       Dentro da área de abrangência/influência, temos áreas de 

vulnerabilidade social em pontos isolados, tais como:as Favelas Esperantinopólis, 

Barroca e Cambalacho ,com construções  e condições de saneamento básico 

precários.  

   Existe um número expressivo de imigrantes ilegais,oriundos 

principalmente da Bolívia e que habitam domicílios em precárias condições e 

apresentam dificuldade com o  idioma. 

  A região é demarcada por estabelecimentos comerciais e empresas de 

pequeno e médio porte, legalizados ou clandestinos.  

  As principais causas de mortalidade na região são:  

1. Doenças cardiovasculares 

2. Doenças de aparelho respiratório 

3. Neoplasias  

4. Causas externas 

5. Doenças metabólicas e nutricionais 

6. Doenças infecciosas e parasitárias 

   Estimamos que a área de abrangência conta com 3.176 de hipertensos 

e 1059, de diabéticos. 

  A partir de 2001, a Unidade Básica de Saúde Villalobo, conta com dois 

modelos de assistência vigentes: o tradicional e o Programa Saúde da Família(PSF). 

No PSF, estão cadastrados 10.445 pessoas atendidas por três equipes. 

  A Unidade dispõe de : gerente, médica clínica, médicos ginecologistas, 

pediatras, dentistas, assistentes sociais, educadora, enfermeira, auxiliares de 

enfermagem, atas e agente de apoio. Quanto ao Programa Saúde da Família temos 

médicos generalistas, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, atas e  agentes 

comunitários de saúde.  

  O Hospital Municipal Alexandre Zaio está situado próximo a Unidade, 

de pequeno porte e média complexidade,  atualmente apresenta muitos problemas 

com a demanda do Pronto Socorro, devido a falta de médicos,  dificulta na dinâmica 

diária da demanda espontânea desta Unidade de Saúde.. 
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A implantação da prática do Lian Gong na Unidade Básica de Saúde Villalobo 

    

                     A Secretaria Municipal de Saúde em  2002 através  da área temática de  

Medicina Tradicional Chinesa (MTC), desenvolveu um curso de sensibilização para o  

Lian Gong, para profissionais das Unidades de Saúde do Distrito de Saúde da Vila  

Matilde. O curso teve duração de três meses, com participação da enfermeira e duas 

auxiliares de enfermagem ;  sentindo necessidade de aprofundamento  teórico-

prático, alguns funcionários e uma voluntária da comunidade interessados em 

desenvolver a prática do Lian Gong com usuários da Unidade,reuniram-se para 

buscar maior conhecimento com o Prof. Ricardo ,em Workshop, no Projeto Oásis . 

   A introdução da prática integrativa , teve como objetivo a prevenção e 

controle de doenças, obesidade e complicações de doenças crônico-degenerativas, 

além de promover vínculo entre a instituição e a comunidade e o resgate da auto 

estima. As primeiras dificuldades foram relacionadas ao espaço físico e falta de 

apoio logístico. 

                     Uma das estratégias para envolver a comunidade local, foi o  convite 

para o curso realizado na Subprefeitura Aricanduva/Vila Formosa, em 2004, para 

auxiliarem na prática do Lian Gong ,como monitores da Unidade .  

  Em decorrência da  falta de espaço físico na Unidade de Saúde 

Villalobo., fomos  para a comunidade e desenvolvemos parcerias  com escolas, 

igrejas, associações e asilo. 

  Atualmente, a UBS Villalobo conta com dois grupos. O primeiro, que 

está no quarto ano de prática do Lian Gong , com aproximadamente 25 integrantes, 

acontece às 3ª, 4ª e 5ª feiras, das 7h00 às 8h00, na EMEI César Rogério, com três 

monitores, sendo uma voluntária e dois  Agentes Comunitários de Saúde.  

  Este grupo acontece às 4ª feiras, das 8h00 às 9h00 no espaço da Igreja 

Presbiteriana,com dez participantes.   

  Durante quatro anos da prática de Lian Gong foram realizadas várias 

conquistas.As expectativas foram superadas. Percebemos a necessidade de 

comprovar os benefícios desta prática não somente para o biológico, mas pelo 

desenvolvimento da cidadania, colocando em prática o conceito de saúde e os 

princípios trazidos pelo SUS e a importância do empoderamento da técnica de Lian 
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Gong pela população e conscientização da necessidade para participação nos 

Conselhos Populares e Gestores das Unidades. 

 

PERFIL DO GRUPO DE LIAN GONG DA UBS ANTONIO PIRES           

FERREIRA VILLALOBO 

 

Dados referentes a 35 integrantes do grupo de Lian Gong: 

Gráfico 1 - ETNIA 
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Gráfico 2 - SEXO 
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Gráfico 3 – Tempo de prática  
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Gráfico 5 - Bairro 
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Gráfico 6 - Profissões 
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Gráfico 8 – Número de Filhos 
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Gráfico 9 – Com quem reside 
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Gráfico 10 - Escolaridade 
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Gráfico 11 – Motivo da procura 
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Gráfico 12 – Local de trabalho do profissional que indicou 
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3 . Objetivo geral 

 

Avaliar a eficácia da prática de Lian Gong na promoção da saúde dos 

usuários das unidades básicas de saúde: UBS Antônio Pires Ferreira Villalobo, UBS 

Eng. Goulart – Dr. José Pires e Centro de Convivência e Cooperativa Pe. Manoel da 

Nóbrega (Cecco) ,  da Supervisão Técnica de Saúde  Penha. 

 

3.1.  Objetivos específicos 

 

3.1.1. Caracterizar a população que pratica Lian Gong quanto a idade, 

estado civil, sexo, ocupação, cor, escolaridade e nº de filhos; 

3.1.2. Conhecer as condições de vida quanto a: perfil de saúde e 

doença, dieta alimentar , uso de medicamentos ,tabagismo ,uso/abuso de álcool, 

atividade física, acesso a cultura e lazer. 

3.1.3.  Captar e analisar informações quanto a dimensão , concepção e 

vivências experimentadas no âmbito biopsicossocial. 

3.1.4. Divulgar e sensibilizar a prática do Lian Gong como atividade 

promotora de saúde; 

3.1.5. Contribuir para implementação da prática de Lian Gong nos 

serviços de saúde como política pública de promoção da saúde. 

3.1.6. Oferecer subsídios para reflexão da prática do Lian Gong como 

ação promotora de saúde. 
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   4.  Metodologia 

 

4.1.  Público Alvo 

  

A população alvo do estudo será constituída por usuários da rede de 

serviços das Unidades de Saúde da Secretária de Saúde do Município de São Paulo, 

que participam da atividade das práticas integrativas do Lian Gong. 

Este universo é composto por três unidades, das oito que realizam a 

prática, na Supervisão Técnica de Saúde Penha . 

 

4.2.  Material e Métodos 

 

 Para desenvolver este trabalho será utilizada a metodologia quali-

quantitativa por permitir maior compreensão da realidade e da condição de vida dos 

participantes e suas vivências experimentadas na esfera bio-psicossocial. 

Optou-se por utilizar essa forma de investigação, por ser uma proposta 

metodológica e técnica que oferece os subsídios para organizar a pesquisa social, 

além de introduzir uma maior flexibilização na concepção ao captar informações 

geradas em torno de ações concretas e técnicas de grupo para lidar com a dimensão 

coletiva. Incluindo também técnicas de registro, de processamento e de exposição 

dos resultados (THIOLLENT, 2000). 

Ainda para (THIOLLENT, 2000) é preciso “conhecer para agir” e 

“conhecer para fazer”. Isso supõe que seja estabelecido um relacionamento entre a 

descrição de fatos e as normas de ação dirigidas em função de uma ação sobre 

esses fatos ou a transformação dos mesmos. 

Os objetivos dos conhecimentos potencialmente alcançáveis na 

pesquisa incluem a coleta de informações, acerca dos atores-usuários e a prática do 

Lian Gong, visando clarear as dimensões, causa e conseqüências dos problemas 

percebidos na coleta de dados. 

Para garantir o aspecto participativo é necessário agregar o maior 

número possível de pessoas. Nessa fase, é necessário detectar apoios, resistências, 

convergências e divergências para identificar as expectativas, as características da 

população e outros aspectos que fazem parte do diagnóstico. 
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Como instrumento de pesquisa será utilizado formulário semi-

estruturado, com questões abertas e fechadas levantadas por meio de entrevistas  

(Anexo 1). 

Os formulários antes de serem aplicados em  larga escala, deverão ser 

aplicados como pré-teste em população semelhante. 

O formulário-questionário abrange quatro itens assim organizados: 

1. Dados sócio-demográficos do entrevistado (idade, estado civil, sexo, ocupação, 

cor, escolaridade, número de filhos); 

2. Motivos e condições de procura pelo serviço e pela prática; 

3. Diagnóstico localizado, Diabetes, Hipertensão, Antecedentes familiares; 

4. Condições de vida quanto a outras atividades físicas , lazer , de trabalho e 

cultura. 

Obs:Quanto a identificação dos usuários , as informações dos itens 2,8,9 e 10 do 

questionário serão de uso restrito do servidor da saúde e são informações 

importantes para o acompanhamento do usuário porém ,na análise dos dados, esses 

resultados não serão utilizados. 

Para aprofundar o conhecimento quanto a dimensão , concepção e 

vivências experimentadas no âmbito biopsicossocial,será utilizada a metodologia 

denominada grupo focal, por ser uma técnica reconhecidamente eficiente na 

obtenção de dados, possibilitando portanto uma identificação mais rápida dos 

problemas, a partir do entendimento da população. 

Para Minayo (1995), o saber do senso comum, quando identificado e 

analisado em determinados grupos é extremamente valioso, pois permite que se 

conheça os aspectos biopsicossociais. De acordo com a autora, “as abordagens 

qualitativas são capazes de incorporar a questão do significado e da intencionalidade 

como inerentes aos atos, às relações e as estruturas sociais como construções 

humanas significativas”. Podemos então compreender os indivíduos como sujeitos 

coletivos, uma vez que o depoimento de cada um, enquanto sujeito social expressa o 

discurso de muitos. 

Serão organizados três grupos focais, sendo um em cada unidade de 

saúde delimitada e os critérios dessa escolha se deram por ter um membro da 

equipe de pesquisadores , como funcionário ;quanto aos usuários , a condição para 

participar do grupo será já ter respondido o formulário anteriormente aplicado. 

A questão temática chave a ser utilizada será a seguinte:  

“O que representa a prática do Lian Gong na sua vida?” 
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Antes do início do grupo de focal, os usuários serão informados sobre o 

objetivo do trabalho e a garantia do sigilo de sua identidade.Os participantes não 

serão nomeados e nem identificados. 

Após a apresentação do grupo será solicitada a anuência para gravação 

dos depoimentos dos usuários. Ao ser confirmado, utilizar-se-á o gravador. 

O processo de análise dos grupos focais, dar-se-á em duas etapas: 

a) Análise detalhada de cada grupo; e 

b) Síntese temática do conjunto das conversas. 

Os dados obtidos serão devolvidos à comunidade usuária investigada 

pelos próprios pesquisadores, permitindo uma reflexão a respeito dos fatos de forma 

a ser objeto de questionamento pela população. 

As ações investigadas envolvem produção e circulação de informação, 

elucidação e tomada de decisões, pois a pesquisa social além de observar, medir ou 

quantificar pode propiciar espaço para reflexão e transformação das práticas sociais. 

A devolução das informações é sempre necessária para permitir um efeito de “visão 

de conjunto” o que fortalece a tomada de consciência do conjunto da população 

interessada e fomenta debates públicos visando a criação de políticas públicas 

transformadoras. 

As pessoas acabam por descobrir que outras pessoas ou grupos vivem 

situações similares, que enfrentam problemas sociais e existências comuns e que 

resultam efeitos do funcionamento da sociedade global (desigualdade, exclusão, 

pobreza) e das correspondentes relações sociais. 

A análise dos dados coletados se dará em duas etapas: na primeira 

serão analisados detalhadamente cada entrevista, e na segunda produzir-se-á uma 

síntese temática do conjunto de respostas. 

 

4.3.  Aspectos éticos 

 

 De acordo com os termos da Portaria 196/96, do Conselho Nacional de 

Saúde, essa pesquisa procurará respeitar o direito do consentimento informado  que 

visa proteger e promover a autonomia dos entrevistados como sujeitos da pesquisa e 

participantes do processo. Os participantes terão completa informação sobre os 

objetivos do trabalho e garantia de sigilo, assim como o direito de optar por participar 

ou não da pesquisa, não serão nem identificados nem nomeados.  
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5-Análise dos dados qualitativos e quantitativos 

 

 Análise Quantitativa 

                   A análise quantitativa nos permitiu visualizar e caracterizar a população 

quanto aos aspectos de condições de vida, o perfil de saúde doença, uso de 

medicamentos , prática de atividade física , acesso a cultura e ao lazer. 

 
Quadro 1 – TEMPO DE PRÁTICA  
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                            A prática do Lian Gong iniciou-se em 2003 em algumas unidades 

da região da subprefeitura Penha e observou-se que há predominância de um a três 

anos desta prática nas unidades pesquisadas. 

 
Quadro 2  – IDADE 
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                              Pode-se observar que a maior concentração de usuários praticantes 

de Lian Gong estão na faixa etária de 40 a 70 anos , isto corresponde a 73% do total 

de usuários que realizam a prática. Notamos , também, a participação de 63% de 

idosos nos grupos praticantes de Lian Gong. 

 
Quadro 3  – SEXO 
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                                 A predominância é do sexo feminino ,ou seja , 93% dos 

praticantes de Lian Gong das unidades pesquisadas. 

                              As mulheres , em geral , são mais atentas ao aparecimento de 

sintomas , têm conhecimento das doenças e utilizam mais os serviços de saúde que 

os homens  quer seja na promoção , prevenção e/ou recuperação da saúde. 

 
 
 
 
 
Quadro 4  – OCUPAÇÃO 
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UBS Dr. Jose Pires - Ocupação II
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                             A  maior parte dos participantes , cerca de 67% , não são 

aposentados e as atividades ocupacionais predominantes nos grupos das unidades 

pesquisadas são , em ordem decrescente, do lar , costureira e faxineira . 
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Quadro 5  – ESTADO CIVIL  
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                                Há a predominância de pessoas casadas e viúvas  , com 48% e 

36% , respectivamente , entre os usuários praticantes do Lian Gong  das três 

unidades de saúde pesquisadas .  

 
Quadro 6  –  NÚMERO DE FILHOS  
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                                 Quanto ao número de filhos , 60% dos praticantes tiveram de um 

a três filhos .Segundo Fundação SEADE , a taxa de fecundidade vem decrescendo 

na região da subprefeitura Penha , de 2,04, em 1995 para 1,77 ,em 2002 . 
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Quadro 7  – ETNIA 
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branca negra parda amarela
 

 
 
                            Quanto a etnia ,cinquenta e quatro por cento declaram ser brancos 
e outros , 39% informam que pertencem a raça negra e parda. 
 
Quadro 8  – ESCOLARIDADE 
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 Nenhuma  Ens. Fund. completo incompleto

Ens. Médio completo incompleto Ens. Superior comp.     
incompleto

 
 
 
 
 
 
                                Cerca de 59% dos praticantes de Lian Gong das unidades 

pesquisadas possuem ensino fundamental completo, enquanto 2% declaram ter 

nível superior completo. Este resultado confirma os dados do IBGE – Censo 2000 e 

reflete as condições de vulnerabilidade social da região. 
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Quadro 9  – NÚMERO DE HIPERTENSOS 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

UBS Dr. Jose Pires

Cecco

UBS Villalobo

sim não
 

 
 
                                O grupo apresenta 62% de hipertensos , o que nos remete aos 

dados das principais causas de mortalidade da região da subprefeitura Penha , a 

saber : doenças isquêmicas do coração e doenças cerebrovasculares , conforme 

indicadores do PROAIM – Ceinfo – SMS (2005). 

 
Quadro 10  – NÚMERO DE DIABÉTICOS 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

UBS Dr. José Pires

Cecco

UBS Villalobo

sim não
 

 
 
                                O número de casos de diabéticos (9%) encontrados nas 

unidades  pesquisadas confirmam os dados estimados de prevalência desta 

patologia que é de aproximadamente 10%, conforme Revista Brasileira de 

Epidemiologia (2003). 
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Quadro 11  – OUTRA DOENÇA MAIS FREQUENTE 
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SIM Não
 

 
 

Outra doença mais frequente II

41%

59%

 Doenças plurimetabólicas Doenças osteoarticulares

 
 
 
                                        A maior parte dos praticantes tem comorbidades sendo as 

mais freqüentes as doenças osteoarticulares ( artrose, bursite , osteoporose , 

tendinite ) e as doenças plurimetabólicas ( colesterol alto , triglicérides , problemas 

cardíacos ). 

Quadro 12 – SENTE DOR? 
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UBS Dr. Jose Pires

Cecco

UBS Villalobo

coluna joelhos articulação pernas braços
ossos músculos pés mãos ombros
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                                   A maioria dos praticantes de Lian Gong  referem sentir dor 

sendo 25% dores na coluna , 20% dores nos ossos , 17% dores nas articulações  

( joelho ,mãos,punho ,ombros)  e , 3% dores  em geral.  

 
Quadro 13  – DIETA ALIMENTAR 
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                                       Dos grupos pesquisados , 68% faz dieta alimentar , nem 

sempre recomendada pelo profissional da saúde , entretanto demonstra que existe 

uma preocupação com hábitos alimentares saudáveis. 

 
 
 
Quadro 14  – CONSULTA MÉDICA REGULAR 
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                                         Observa-se que 90% dos praticantes de Lian Gong das 

unidades pesquisadas passou por consulta médica nos últimos seis meses para 

acompanhamento das patologias existentes ou prevenção de doenças. O que 

permite concluir que a maioria tem preocupação com a sua saúde e bem estar. 
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Quadro 15  – CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA 
 

0 10 20 30 40 50

UBS Dr. Jose Pires

Cecco

UBS Villalobo

nenhuma cerveja vinho Pinga
 

 
 
                                 Quanto ao consumo de bebida alcoólica , 80% relatou que não 

consome nenhum tipo de bebida.  

 

 

Quadro 16  – VOCÊ FUMA ? 
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                                         Os usuários praticantes do Lian Gong das três unidades 

pesquisadas relatam em 70% dos casos que nunca fumaram  , 21%   são ex – 

fumantes e 9% fumam .  
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Quadro 17  – PRATICA OUTRA ATIVIDADE FÍSICA 
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UBS Dr. Jose Pires

Cecco

UBS Villalobo

sim não
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Qual atividade pratica?                         
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Caminhada

Dança

Ginástica

Alongamento /
natação

 
 
 
 
                                           Nota-se que 59% dos usuários de Lian Gong praticam outras 

modalidades de atividade física, sendo as mais freqüentes a caminhada , dança 

,ginástica , alongamento / natação  ,refletindo preocupação com o sedentarismo e a 

qualidade de vida .  
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Quadro 18  – ATIVIDADES DE LAZER 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

UBS Dr. Jose Pires

Cecco

UBS Villalobo

Sim Não
 

 
 
                                      Sessenta por cento dos praticantes de Lian Gong das três 

unidades pesquisadas têm alguma atividade de lazer porém ,observamos que esta 

proporção  aumenta no Cecco ( Centro de Convivência e Cooperativa Manoel da 

Nóbrega ), devido ao perfil de atendimento deste equipamento ; se mantém na UBS 

Eng° Goulart – Dr.  José Pires , por estar próximo ao Parque Ecológico do Tietê e 

diminui na UBS Antonio P. F. Villalobo , devido a ausência de ofertas de 

equipamentos ou espaços públicos voltados ao lazer , na região desta UBS. 

 

 

 5.2 – Analise dos dados qualitativos 

A análise dos dados qualitativos se deu a partir dos repertórios dos grupos 

focais  e foram interpretados pelo discurso. Estão relacionados ao objetivo da 

pesquisa e visam destacar as percepções utilizadas para falar da prática do Lian 

Gong Este  procedimento facilitou o agrupamento e associações para definirmos as 

categorias da síntese temática. 

A análise detalhada permitiu maior visualização do processo analítico.   

A análise das conversas, associada à bibliografia consultada, foi o que 

possibilitou a compreensão sobre as versões explicativas dos grupos frente à prática 

do Lian Gong . Esta prática  apresentou os elos da rede de conhecimentos e de 

sentidos que foram sendo produzidos durante o processo da pesquisa e expressos 

por meio de práticas sociais em diferentes tempos e espaços.  Ter acesso ou contato 

com outras percepções, segundo Menegon (1999, p.223) possibilita a 

"desfamiliarização de sentidos, cuja repetição de uso os tornam hegemônicos e 
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cristalizados". 

A variabilidade dos grupos focais é uma forma rica de comunicação que ajuda 

a compreender determinadas características apresentadas, assim como, a forma 

como foram expressas, é fruto de uma construção social. 

Ao se registrar a repetição e reafirmação de sentidos cristalizados, nota-se 

também, “a existência de um processo dinâmico de ressignificação que possibilita a 

produção de sentidos singulares, e a produção de outros sentidos que possam levar 

a transformações sociais".  Spink (1999). 

Foram então agregados repertórios interpretativos aos tipos de melhoria na 

qualidade de vida e experiências vivenciadas no campo bio-psicossocial, dos 

participantes . 

A partir do discurso relatado no grupo focal, as falas foram destacadas e 

agrupadas para facilitar a interpretação , o entendimento e a visualização do 

repertório. Desta forma, criou-se quatro categorias de análise, a saber: 

5.2.1   Análise dos aspectos afetivos, emocionais 

5.2.2 Análise da representação no corpo: dores, flexibilidade, coordenação 

motora e equilíbrio. 

5.2.3  Análise da interação social e convivência. 

5.2.4  Análise do empoderamento e inserção cidadã. 

 

5.2.1 Análise dos aspectos emocionais e afetivos 

           
           A análise dos aspectos emocionais e afetivos relatados revelou que 

houve diminuição da ansiedade pelos participantes do Lian Gong   : 

         “ Comia muito  ,  era ansiosa  ,  senti que o Lian Gong me fez outra 

 pessoa ”  , I.F.L. , 73 anos , Lian Gong.               

          Segundo TOME e VALENTINI (2006), “A sensação de bem-estar 

proveniente da prática de atividades físicas é atribuída à interação de mecanismos 

fisiológicos e psicológicos. Nos aspectos fisiológicos, as possíveis causas do bem-

estar parecem ser o aumento no fluxo sangüíneo cerebral, a liberação de oxigênio 

para os tecidos cerebrais, as mudanças nos neurotransmissores cerebrais, e a 

redução da tensão muscular”.  

Quanto aos aspectos psicológicos, para GOULD ( 2001 ) ,”o bem-estar 

decorrente da prática da atividade física parece estar associada com a oportunidade 

de esquecer os problemas cotidianos por um período de tempo; sentir-se em 
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controle da experiência; sentir-se competente e eficaz; aumentarem as interações 

sociais; fortalecer o auto-conceito a auto -estima e o bom humor; diminuir a 

ansiedade, a hostilidade e a agressividade”. 

Ainda para TOME E VALENTINI (2006), “os resultados sugerem que 

praticantes de atividade física sistemática apresentam níveis menores de ansiedade; 

bem como níveis mais baixos de agressividade quando comparados a indivíduos 

sedentários”.  

Em relação à depressão é importante considerar que 63 % dos 

praticantes do Lian Gong nas unidades pesquisadas são indivíduos com mais de 60 

anos, o que caracteriza uma população idosa.  

“Ficava só em casa, sozinha o dia inteiro,  deprimida e agora dou conta 

do serviço e vou a academia”, R.F.G. ,65 anos , Lian Gong. 

 “Tinha problemas de depressão, sumiu, passou, graças ao Lian Gong”, 

T.V.S.,70 anos , Lian Gong .  

 “Para quem tem depressão é um santo remédio, a depressão sumiu”, 

L.P.S. , 63 anos , Lian Gong.  

A depressão é um dos maiores problemas de saúde publica do mundo, 

devido à sua alta morbidade e mortalidade. Nos EUA, atinge cerca de 9, 5% dos 

adultos por ano. Sua incidência é estimada em aproximadamente 17% da população 

mundial. Algumas de suas principais características são: perda de peso, sentimento 

de culpa, ideação suicida, hipocondria, queixa de dores e, eventualmente, psicose.  

Esses sintomas são mais acentuados em deprimidos idosos do que em 

deprimidos jovens e contribuem para declínio cognitivo e do condicionamento 

cardiorrespiratório nessa faixa etária. (MORAES, Helena et al, 2007, p 2).  

Segundo Bugulin (DANT ,2007), além da prática corporal fazer bem à 

saúde, muitos usuários são da terceira idade , moram sozinhos e criam vínculos com 

outras pessoas , sentem que pertencem a algo ,nesse espaço de convivência. 

A atividade física sugere que, dentre outros métodos, pode ser 

considerada eficaz no tratamento de depressão. Tanto a atividade quanto o exercício 

podem propiciar benefícios agudos e crônicos. São eles: melhora no 

condicionamento físico, menor  perda de massa óssea e muscular; aumento da 

força, coordenação e equilíbrio; redução da incapacidade funcional, da intensidade 

dos pensamentos negativos e das doenças físicas, e promoção da melhoria do bem- 

estar e do humor (Frazer et al 2007).  
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Tendo em vista, os benefícios físicos e psicológicos provenientes da 

atividade física em geral e do exercício em especial, pode-se concluir que a sua 

pratica por indivíduos idosos depressivos sem comorbidades (sem outras doenças) é 

capaz de promover a prevenção e redução dos sintomas depressivos.  

Com relação à preocupação nos idosos, é presente e elevada , 

especialmente no grupo de deprimidos. Possivelmente esse dado se deve ao fato de 

que, com o passar dos anos, os idosos se tornam mais suscetíveis aos problemas de 

saúde, dificuldades financeiras, perdas afetivas e sociais, o que aumenta a 

necessidade de assistência integrada que contemple essa vulnerabilidade. 

Considerando que no Brasil as condições de assistências à saúde, previdenciárias e 

sociais são precárias, a maioria dessas responsabilidades são transferidas para o 

próprio idoso, provocando sentimentos de medo e preocupação.  

Muitas vezes, na velhice, os problemas de saúde causados por 

patologias múltiplas são agravados pela solidão e pobreza. A falta de companhia do 

idoso, nos dias atuais, está diretamente ligada às transformações que se operam no 

interior das famílias. Nos grandes centros urbanos do Brasil, como Rio de Janeiro e 

São Paulo, tem aumentado a proporção das pequenas famílias  em detrimento de 

um padrão de família extensa que ainda se observa em zonas rurais e cidades 

menores que tem como traço marcante a solidariedade , além do fato de a família 

desempenhar papel central na vida dos indivíduos.  

Segundo Revista de Saúde Pública (1987) ,uma importante modalidade 

de suporte social é obtida através dos sistemas informais de apoio que consistem 

nos parentes, vizinhos ou amigos. Essa estrutura social foi por muito tempo o  maior 

referencial  de apoio na comunidade o qual, nos dias atuais, tende a diminuir do 

mesmo modo e pelos mesmos motivos que estão levando ao desaparecimento da 

família extensa.  

Quanto ao abandono em relação à família, observa-se na pratica dos 

usuários do Lian Gong das unidades pesquisadas a presença maciça de idosos, uma 

parcela reside só e apresentam algum grau de dificuldade para o discernimento e 

compreensão sobre os encaminhamentos solicitados pelos profissionais de saúde 

pois , nem sempre, realizam o auto-cuidado necessário quanto: dieta alimentar, 

administração de medicação, realização de exames prescritos.  

É importante destacar o aspecto econômico, que tem levado uma 

crescente participação da mulher na força de trabalho, a fim de contribuir 

financeiramente com o orçamento doméstico. Em decorrência dessa maior 
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participação no mercado de trabalho , é percebida , sentida , notada ,  a ausência da 

mulher na família como alguém que sempre cuida do idoso em caso de doença e/ou 

incapacidade física. Essas funções, tradicionalmente ligadas a mulher (e não 

recompensadas financeiramente), estão exigindo novas soluções nas grandes 

cidades brasileiras.  

Apesar das dificuldades vivenciadas pelos idosos em nossa sociedade, 

vale ressaltar que tem este grupo maior adesão às práticas corporais, entre as quais 

o Lian Gong.  

 

 5.2.2 Análise da representação no corpo: dores, flexibilidade, 

coordenação motora e equilíbrio 

 

A atividade física sempre existiu na história da humanidade. 

Atualmente , o exercício físico é uma necessidade absoluta para o 

homem , pois com o desenvolvimento científico e tecnológico advindo da revolução 

industrial pela qual passamos, nos deparamos com elevado nível de estresse , 

ansiedade e sedentarismo. 

Entre os fatores que levam a inatividade estão o desconhecimento sobre 

como se exercitar , as finalidades de cada exercício , limitações de alguns grupos 

populacionais e percepções distorcidas em relação aos benefícios do movimento. 

Considerados como equivalentes , os termos atividade física e exercício não são 

sinônimos. Segundo CASPERSEN et al. , “atividade física é qualquer movimento 

corporal produzido pela musculatura esquelética , que resulte em um gasto 

energético maior que os níveis de repouso, enquanto que o exercício físico é toda 

atividade física planejada , estruturada  e repetitiva que tem por objetivo a melhoria e 

a manutenção da atividade física.” 

Sabe-se que o exercício físico pode ser um fator protetor para uma série 

de males , entre os quais destacam-se: obesidade , doenças cardiovasculares , 

osteoporose , depressão e doenças crônico-degenerativas. 

O incentivo à prática  regular da atividade física vem sendo apontada 

como importante ação na área de Saúde Pública ; o que vem ensejando iniciativas 

de larga abrangência populacional, na forma de programas e campanhas em prol de 

estilos de vida ativos. 
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           A queda da aptidão física com o envelhecimento é um fato inexorável, que se 

inicia de maneira gradativa em torno da quinta década de vida, entretanto, vários 

outros estudos mostram, que os   programas de exercícios físicos para idosos, são  

medidas  profiláticas  importantes  no sentido de preservar e retardar ao máximo os 

efeitos do envelhecimento e contribuem para  a redução das taxas de morbi-

mortalidade nos idosos, Alves et al(2004). O exercício físico melhora a capacidade 

respiratória e circulatória aumentando as defesas antioxidantes reduzindo os níveis 

de pressão arterial bem como atua nos mecanismos de redução das lesões renais. 

           M.S, 63 anos, Cecco Padre Manoel da Nóbrega (Lian Gong), 

          “Quando comecei esta atividade, estava com nervos rígidos, porque cuidei do 

meu marido acamado por 29 anos. Hoje sinto que melhorou muito, não sinto dor , 

tenho muita agilidade. Parei com os remédios, o exercício é que está me 

modificando.” 

            O exercício  físico é uma intervenção de baixo custo que pode promover a 

saúde em vários aspectos, é capaz de reduzir a dor e outros sintomas de 

fibromialgia. A síndrome da fibromialgia se caracteriza por dor crônica generalizada, 

distúrbio do sono e fadiga. Vale ressaltar o quanto o exercício é importante no 

controle da dor de várias doenças.Os benefícios da prática do exercício físico 

ocorrem entre oito e dez semanas após o início e continua aumentando até a 

vigésima semana, mas alguns indivíduos ,inicialmente , podem se sentir pior e com 

mais dor . Assim como a medicação deve conter dose , duração e intervalo, a 

prescrição do exercício também deve detalhar orientações sobre a intensidade e 

como aumentar progressivamente , respeitando as preferências e possibilidades  do 

paciente,  a co-morbidade, o uso do medicamento e a capacidade funcional . 

            Para  A . M. B.,Agente comunitário da Unidade de Saúde Villalobo ,Lian 

Gong, “Melhorei o equilíbrio, flexibilidade  e funcionamento do intestino.” 

          G.B.S. , Cecco Manoel da Nóbrega , “Agora não tomo mais nenhum remédio 

de coluna, só de pressão, desci as escadas com chinelo, chovia, escorreguei ,o 

joelho para frente e a perna para trás, fiquei com dor no joelho e na testa e não fiquei 

com nada. Tenho 63 anos e estou bem.” 

            Para A . M. S. , UBS Dr. José Pires, “Melhorei o sono, não dormia, agora 

durmo bem;  tinha pesadelos horríveis, não tenho mais, durmo como uma pedra. “ 

             De acordo com CAROMANO et al (2006), as vantagens da prática de 

exercícios físicos para idosos dependem de como se processa o envelhecimento e  a 

sua rotina.Os benefícios à  saúde ocorrem mesmo quando a prática de atividade 
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física é iniciada em uma fase tardia da vida, sendo benéfica inclusive para 

portadores de doenças crônicas ,prevenindo principalmente as doenças associadas 

ao sedentarismo, como a coronariopatias, diabetes ,hipertensão arterial,  acidente 

vascular cerebral, osteoporose, osteoartrite . 

            O estilo de vida fisicamente ativo possibilita a redução de triglicérides e do 

colesterol ( ruim) LDL, o aumento do colesterol (bom)HDL, a diminuição da 

frequência cardíaca em repouso e em atividade, a redução da pressão arterial e são 

ainda mais importantes nos portadores de Diabetes  Mellitus, uma vez que o risco de 

mortalidade por doenças coronarianas é  de  4 a 5 vezes maior nestes indivíduos em 

comparação com aqueles que não apresentam diabetes.  

            Os exercícios regulares ajudam a diminuir e/ou manter o peso corporal, reduz 

a necessidade de medicamentos orais para diabetes e de insulina , diminui a 

resistência a insulina e contribui para a melhora do controle glicêmico, o que por sua 

vez reduz o risco de complicações tais como cegueira, amputações dos membros 

inferiores, lesões renais, entre outras. 

              A prática do alongamento muscular , melhora a flexibilidade e o equilíbrio e 

tem contribuído sobremaneira na prevenção e recuperação das perdas motoras 

decorrentes do processo de envelhecimento. 

               Para A .F.T., UBS José Pires ,“Melhorei a concentração, melhorei a 

coordenação  dos movimentos  ,exercito agora  o lado esquerdo com Lian Gong, 

antes desenvolvia mais o lado direito pois trabalhei na máquina de tricô”. 

              Quanto a F.P.R. ,UBS Antonio P.F. Villalobo ,  “O Lian Gong ajuda a 

concentrar em você mesma, você trabalha com seu eu imaginário”. 

              S.R.L. , do Cecco Manoel da Nóbrega , “Melhorou a cabeça ,estou fazendo 

aula de informática.” 

              A melhora na  circulação cerebral e alteração na síntese da degradação de 

neurotransmissores são mecanismos que agem diretamente aumentando a 

velocidade do processamento cognitivo como a memória , a atenção , o raciocínio  e 

a praxia. Existindo forte correlação entre o aumento na capacidade aeróbia e a 

melhora destas funções. 

               A prática do exercício físico aeróbio aumenta a atividade de enzimas 

antioxidantes e , também, melhora a capacidade de defesa contra os danos 

provocados pelo estresse no  Sistema Nervoso Central.Além disso, os exercícios 

físicos aumentam a liberação das concentrações de norepinefrina , serotonina e beta 

endorfinas , considerado um modulador fisiológico da memória. 
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5.2.3  Análise dos aspectos de interação social e convivência 

 
 
 
             A partir do entendimento de Interação Social como ação social de dois ou 

mais indivíduos em contato e que se distingue por envolver significados e 

expectativas em relação às ações de outras pessoas; esta interação se processa 

mediante a convivência que se expressa na familiaridade e no convívio , nas 

relações ( íntimas ou sociais ) , no viver em comum e propicia a criação de vínculos 

com outras pessoas e a sensação de pertencimento a um grupo.    

             Podemos observar como isso foi expresso pelo grupo , através do relato de 

L.A .,64 anos , praticante de Lian Gong no Cecco Pe. Manoel da Nóbrega ,                           

“...o Lian Gong faz parte da minha vida tanto para mim quanto para os outros.Gosto 

de ajudar a comunidade , gosto de ouvir as pessoas.” 

             Para M.P., 70 anos , Lian Gong , “ ... sentia-me sozinha , abandonada , com 

problemas de visão, perdi uma vista ; melhorei o equilíbrio e a convivência .”               

             Nos grupos pesquisados observou-se a participação maciça de mulheres 

acima dos 60 anos ,o que confirma tendência de vários estudos que  relatam o 

aumento da expectativa de vida como sendo um fenômeno mais  feminino que 

masculino. 

             Segundo Parahyba (2006) ,as diferenças de gênero são importantes para 

caracterizar grupos de pessoas idosas e, como tem ocorrido em todo o  mundo , o 

número de mulheres é maior do que o de homens . No Brasil ,em 1998 , do total de 

pessoas idosas no país , 44,5% eram homens e 55,5% eram mulheres, enquanto 

que , em 2003 , essa proporção passou para 44,1% e 55,9% ,  respectivamente , o 

que indica um aumento nessa diferença. 

             Assim , viver cada vez mais tem implicações importantes para a qualidade 

de vida ; a longevidade pode ser um problema , com conseqüências sérias nas 

diferentes dimensões da vida humana , física , psíquica e social. Esses anos vividos 

a mais podem ser anos de sofrimento para os indivíduos e suas famílias , anos 

marcados por doenças , aumento da dependência , perda da autonomia , isolamento 

social e depressão . No entanto , se os indivíduos envelhecerem mantendo-se 

autônomos   e independentes , a sobrevida aumentada poderá ser plena de 

significado ( Paschoal , 1996 ).       
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               Para Jung (apud,Carvalho,1986 ),  “  O homem é um ser social .Nenhum 

homem é uma ilha , fechada sobre si ; todos são parte de um continente , uma 

parcela da terra principal”. Aprender é eminentemente um ato de socialização , não é 

uma postura individual ,mas organizacional.É por meio  da troca de idéias e 

informações que as pessoas  entram em contato com outros pontos de vista e 

diferentes percepções , podendo crescer e chegar a outras idéias  , assim como 

procuram entender o ponto de vista de outras pessoas , o que estreita laços e amplia 

a possibilidade de relações de maior confiança. 

               Para J.C.,62 anos, Lian Gong ,  “ ... a prática me trouxe contato social com 

colegas ... me trouxe atividade social , passei  a fazer várias coisas: tango , ioga , 

canto , teatro e  capoeira.”    

              Quanto a Z.S. , 57 anos , “... fiz mais amizades , aumentou a convivência ; 

quando nós nos encontramos é maravilhoso .”  

             Segundo Aguiar (1999) , “ A  atividade física trabalha os potenciais das 

pessoas . E com isso se mobilizam energias tanto físicas quanto emocionais e uma 

predisposição para o convívio social , facilitando ao indivíduo sentir-se capacitado 

para aquela atividade.”  

            Para J.M., 59 anos, Lian Gong , “... me sinto mais aberto , vou aos passeios , 

vou à Igreja.”             
           A prática corporal não é , por si só , o que poderá resolver os problemas 

físicos ou emocionais  dos indivíduos que a praticam mas poderá ser um facilitador 

nessa busca . 

           De acordo com CECCO (1992),“ A linguagem ,enquanto facilitadora de 

expressão artística , musical , teatral ,  gestual , esportiva , corporal ... deverá 

proporcionar um recriar de conceitos estéticos , e terapeuticamente possibilitar uma 

visão diferenciada de si e do outro , de perspectivas e potencialidades , de visão de 

mundo e projetos de vida.”  

           Para P.S. ,63 anos, Lian Gong, Cecco Pe. Manoel da Nóbrega ,“ ...gosto da 

ginástica porque os exercícios são lentos , gosto de passear , encontrar com as 

amigas.”  

          Quanto a N. A . , 66 anos ,Lian Gong, UBS Villalobo ,“...  tinha dificuldades em 

fazer amizades e agora soltei a franga;era quieta  e agora eu me encontrei ;era 

fechada , brava , agora é tudo alegria”. 

          O processo de convivência ocorre quando o indivíduo se reconhece e se 

estranha, onde troca de lugar e conquista novos ou velhos lugares; um processo 
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com a natureza não só humana , instrumentalizando o exercício de conviver , 

favorecendo um “se flagrar” , ampliando repertórios , compreensões e 

potencialidades individual ou coletivamente.( CECCO  , 1992.)                 

 

 

5.2.4 Análise do empoderamento e inserção cidadã 

  

     Os relatos indicam não só a participação individual como também , a 

percepção da interação e o fortalecimento enquanto grupo , promovendo assim , o 

empoderamento e a inserção cidadã . 

     Para N.A ., 66 anos, UBS Villalobo , Lian Gong, “Sentia grande dificuldade em 

fazer amizade, agora soltei a franga, era quieta, fechada, brava, agora me encontrei , 

é só alegria, me sinto cidadã”. 

     Quanto a J.R.,63 anos,UBS Villalobo, “O grupo tem clareza sobre os benéficos 

de Lian Gong, na parte física, no âmbito pessoal e com o mundo exterior, aumentou 

o  vínculo social, sentimos mais participantes da sociedade”. 

     Ainda para L.M.,62 anos , UBS Dr. José Pires, “O grupo proporcionou uma 

mobilização para outras atividades, muitos praticantes foram procurar outras coisas 

para fazer, como informática, dança, cursos para a terceira idade na USP/LESTE”. 

    A.B.S.,60 anos, UBS Villalobo, “O que é bom, tem que ser divulgado, acho 

sempre um jeito de trazer outras pessoas para participar, nada de ficar enferrujando 

em casa”. 

   Nos discursos acima pode se analisar o fortalecimento da auto-estima e a 

necessidade de tratar disso como uma questão social, socializar essa atividade por 

reconhecer e compreender que a partir da prática o seu universo ampliou ,abriu 

perspectivas para participar de outros serviços oferecidos pelos equipamentos da 

saúde de sua região .Dessa forma, o “empowerment” ,segundo GOMARIZ (1994), é 

entendido como a redistribuição do poder, a necessidade de alterar as relações do 

poder instituídas, na busca de equidade. O desenvolvimento deve beneficiar a 

todos,porém observou-se que 90% dos praticantes são mulheres, portanto, é 

necessário integrar as mulheres no processo de tomada de decisões, para que elas 

façam opções sobre o tipo de sociedade que desejam ( Tavares , 2004).  
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  6.Conclusões 

 

        Na análise do perfil dos praticantes do Lian Gong das três unidades 

pesquisadas da Supervisão Técnica de Saúde Penha  ( Centro de Convivência e 

Cooperativa Pe. Manoel da Nóbrega – CECCO , UBS  Antonio Pires Ferreira 

Villalobo e UBS Eng° Goulart – Dr. José Pires ) optou-se por utilizar entrevista 

individual na investigação dos aspectos sócio-econômico , cultural e demográfico. 

         Constatamos que o tempo de prática do Lian Gong deu-se desde a 

implantação da prática na região, em 2003 e vem aumentando o interesse de adesão  

principalmente por parte das mulheres, por possuírem maior esclarecimento sobre a 

saúde.  

        Observou-se que 62% dos praticantes são hipertensos, na faixa etária de 40 a 

70 anos e que representa ,em sua maioria , donas de casa  preocupadas com o 

sedentarismo , dieta alimentar e a prática do exercício físico . Cinquenta e dois 

porcento dos praticantes são viúvos, divorciados e solteiros sendo que 59% 

possuem ensino fundamental completo e  há predominância da raça branca. Além 

disso ,  80% dos integrantes dos grupos de Lian Gong  não fazem uso de bebidas 

alcoólicas , 30%  fumam e 59% estão inseridos em outras modalidades esportivas. 

         Para aprofundar o conhecimento quanto a dimensão , concepção e vivências 

experimentadas no âmbito biopsicossocial foi utilizada a metodologia denominada 

grupo focal. 

         Neste contexto a pesquisa trouxe variabilidade de características que permitiu 

evidenciar diferentes perfis das três unidades de saúde. 

         A UBS Villalobo (unidade de saúde que atende uma parte da população no 

Programa Saúde da Família – PSF e outra como unidade básica comum )recebe a 

demanda proveniente dos profissionais médicos e enfermeiros do PSF.Este 

programa – PSF – traz como enfoque principal a promoção e prevenção à saúde , a 

mudança de estilo de vida ,adoção de novos hábitos como atividade física , 

alimentação saudável e o estabelecimento de relações afetivas, solidárias e cidadãs 

visando o bem estar. Entretanto , outros problemas familiares do cotidiano como 

solidão , medo , perdas afetivas , uso indesejável das medicações , poucas 

perspectivas de projetos de vida entre outras situações são expressas nos discursos 

como : era ansiosa , comia muito ,melhorei humor e a depressão , deixei de tomar 

medicação ,hoje estou praticando ioga , dança , etc...       
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          A combinação da prática do Lian Gong com o trabalho da equipe de saúde 

traz modificações  do “pensar” dos usuários e,também, evita a passividade , 

assumindo uma postura de mudança na promoção e recuperação da saúde 

individual e coletiva. 

          No Centro de Convivência e Cooperativa Pe. Manoel da Nóbrega – CECCO 

constatamos a mudança de foco da doença para a saúde , uma vez que é um 

espaço de convivência , entretenimento e socialização favorecendo a melhora  

biopsicossocial , autonomia e bem estar além da oportunidade de troca de 

experiências. 

           Falar em estilos de vida é o mesmo que falar em como o sujeito se relaciona 

com ele mesmo , com os outros e com a natureza.Construir uma vida saudável 

implica em adotar certos hábitos – como é o caso da atividade física e da 

alimentação saudável – enfrentar condições ou situações adversas  e ,também , 

estabelecer relações afetivas solidárias e cidadãs , adotando uma postura de ser e 

estar no mundo com o objetivo de bem viver . OPAS (2007) 

          Para a UBS Eng° Goulart – Dr. José Pires a demanda para o grupo é 

espontânea , traz considerações como : auto estima , crescimento intelectual e 

empoderamento técnico , além de estarem preocupados em superar a solidão e as 

condições de pobreza , necessidade de participação política através da divulgação 

do Lian Gong nas diferentes Secretarias Municipais como Meio Ambiente , Educação 

e nas Associações de Bairros , entre outros. 

          O Lian Gong é uma atividade de fácil aprendizado e execução , de baixo custo 

e alto impacto na melhoria da qualidade de vida e saúde dos indivíduos e da 

coletividade . 

          O exercício do Lian Gong em18 terapias é uma intervenção que promove 

melhora na flexibilidade ,  coordenação de movimentos , equilíbrio , diminuição das 

dores em geral e medicação ,  melhora no funcionamento do intestino e sono . 

          Muitos dos praticantes de Lian Gong vivem sozinhos , isolados e buscam 

nesta prática a integração social e o convívio com outras pessoas  ; sentem-se 

valorizados fortalecendo o auto conceito , a auto estima e “alegria de viver” , 

diminuindo a ansiedade , a agressividade e a depressão . 

          Há a tentativa de modificar a representação do papel feminino , redefinindo os 

vínculos familiares na perspectiva de um novo olhar , pensar e agir . 
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          A prática do Lian Gong não se reproduz apenas em ações individuais pois , ao 

transformar , beneficiar um indivíduo , este modifica o seu ambiente e , desta forma , 

a prevenção tem que compreender os aspectos biopsicossociais . 

          A prática do Lian Gong proporcionou condições de obter transformações sutis 

na comunidade , decorrentes das relações interpessoais , na valorização individual e 

coletiva e na participação das políticas locais e regionais como grupos de  

voluntários  ,   conselhos   gestor  e  popular  e ,   conseqüentemente, melhora do 

seu entorno social , ambiental e urbanístico. 

          Construir o SUS como estratégia de reorganização dos serviços , é um desafio 

de todos os profissionais , gestores e comunidade , na busca da implantação e 

implementação das práticas integrativas e complementares , em toda rede de 

Atenção Básica.            

         

 

  7. Recomendações 

     

       

        7.1. Sensibilizar e capacitar os profissionais da saúde para que possam atuar 

na questão das práticas integrativas e complementares , em parceria com os 

movimentos sociais e outros segmentos que buscam equacionamento para esta 

área.       

       7.2. Manter a regularidade da prática do Lian Gong visando promover a 

melhoria nos hábitos de vida da população, além da redução de fatores de risco tais 

como : sedentarismo, obesidade e doenças cardiovasculares. 

       7.3. Incentivar a participação de todas as faixas etárias na dimensão educativa e 

a subjetividade no cuidado e na atenção ao indivíduo. 

      7.4. Formar grupos heterogêneos preocupando-se com a formação de vínculos, 

responsabilidade para autonomia individual e coletiva e a capacidade de provocar 

mudança do pensar e agir na saúde. 

      7.5. Avaliar o Lian Gong como atividade de conhecimento e adotá-lo como um 

hábito de vida que envolva mudanças de comportamento individual e social. 
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       7.6. Incentivar as pesquisas estratégicas para que possam atuar sobre os 

problemas ; realizar discussões acerca da temática envolvendo instituições , grupos 

e meios de comunicação de massa para o conhecimento e sensibilização sobre as 

práticas integrativas e promover a construção da cidadania . 

      7.7. Divulgar as informações relativas aos benefícios do Lian Gong nas escolas, 

associações , praças . parques  existentes em cada bairro.Promover o envolvimento 

da comunidade próxima às unidades de saúde enfatizando a importância do Lian 

Gong como fator essencial de proteção e promoção à saúde , principalmente  em 

portadores de doenças crônicas não transmissíveis. 

       7.8. Criar mecanismos de monitoramento das práticas integrativas e 

complementares visando a manutenção dos programas e ações programáticas 

desenvolvidos nos serviços de saúde pública .  

      7.9. Criar condições favoráveis no ambiente para mudança no entorno social , 

visando o desenvolvimento da consciência coletiva para as relações entre tempo de 

trabalho e lazer. Para tanto , repensar fatores como: jornada de trabalho , renda , 

transporte público , distribuição e acessibilidade de equipamentos da educação , 

lazer e esporte , potencializando-os para a prática do Lian Gong. 

7.10. Avaliar, constantemente, os modelos de atenção básica para melhor 

atuação profissional em busca de alternativas terapêuticas como as práticas 

integrativas e complementares .O surgimento de novos paradigmas reforça a 

importância dos condicionantes de natureza sócio-econômica , cultural e 

epidemiológica de acordo com a 1ª Conferência Internacional de Otawa , a saber: 

Políticas Públicas Saudáveis , participação e reforço na Ação Comunitária , 

desenvolvimento de habilidades e reorganização dos serviços de saúde. 

        7.11. Garantir uma Política Pública intersetorial que identifique e potencialize 

projetos nas diferentes secretarias municipais.Garantir integralidade , universalidade 

e acesso às oportunidades e espaço para realizar exercício físico prazeroso , 

tornando-o   parte da cultura popular . 
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9 . ANEXOS 

 

9.1. Anexo 1 - Cronograma 

 

Março/Abril – 2006 

Curso de Promoção à Saúde – Faculdade de Saúde Pública – USP 

 

Maio – 2006 

Início do trabalho de pesquisa com reuniões na Subprefeitura Penha com a tutora 

Doutora Dinalva Tavares 

Eleição do objeto de estudo 

 

Junho – 2006 

Caracterização das unidades participantes da pesquisa. 

 

Julho – 2006 

Leitura e discussão da  metodologia.  

Leitura de artigos e  revistas de Promoção à Saúde. 

Leitura de material recomendado pela tutora sobre Saúde Coletiva e Promoção da 

Saúde 

Pesquisa referencial bibliográfica sobre Lian Gong. 

Elaboração da Introdução, Objetivos Geral e Específico, Metodologia e Questionário. 

 

Agosto – 2006 

Leitura e discussão da Portaria nº 971 de 03/05/2006 – Introdução das Práticas 

alternativas na Saúde Pública. 

Leitura e discussão sobre Reforma Sanitária. 

Descrição da metodologia a ser utilizada. 
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Setembro – 2006 

Aula teórica em 05/09/2006 sobre Prevenção e Promoção à Saúde – COVISA /SMS 

Levantamento dos indicadores de morbimortalidade da Subprefeitura Penha. 

Caracterização da Subprefeitura Penha. 

Elaboração do termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE 

Elaboração da justificativa do trabalho. 

 

Outubro – 2006 

03/10/2006 – Aula sobre Ética – COVISA/SMS 

Reformulação e apresentação do pré – projeto de pesquisa para COVISA/ SMS e 

Faculdade de Saúde Pública. 

 

Novembro / Dezembro – 2006 

Reformulação do projeto e entrega ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

28/11/2006 – Aula Teórica – Curso de Análise de Discurso. 

05/12/2006 – Aula Teórica -  Curso de Análise de Discurso 

 

Janeiro / Fevereiro – 2007 

Elaboração do Banner e formatação para a apresentação do projeto no Seminário de 

COVISA – DANT e Coordenação Regional de Saúde Sudeste no mês de março/07. 

 

Março – 2007 

Leitura do parecer técnico do CEP e reformulação dos itens solicitados 

Seminário de COVISA-DANT e Coordenação Regional de Saúde Sudeste – 20/03/07 

 

Abril  - 2007 

Vivência do Grupo Focal em COVISA-DANT 

Revisão da justificativa do projeto 

Aprovação do Projeto de Pesquisa pelo CEP 

 

Maio – 2007 

Aplicação dos formulários/questionários nas três unidades pesquisadas. 
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Junho – 2007 

Tabulação dos dados referentes aos formulários que foram aplicados nas unidades. 

 

Julho/Agosto – 2007 

Aplicação de grupo focal nas três unidades pesquisadas 

 

Setembro – 2007 

Transcrição das fitas e análise dos relatos dos três grupos focais  com a eleição das 

quatro categorias de análise do discurso , a saber: aspectos afetivos e emocionais , 

representação no corpo (dores,flexibilidade,coordenação motora e equilíbrio ) , 

interação social e convivência e empoderamento e inserção cidadã. 

 

Outubro – 2007 

Pesquisa teórica para embasar os relatos dos grupos focais de acordo com as 

categorias acima citadas. 

 

Novembro / Dezembro – 2007 

Elaboração do texto da análise do discurso dos grupos focais. 

Formatação e análise dos gráficos referentes aos dados quantitativos. 

 

Janeiro / Fevereiro – 2008 

Revisão do trabalho já digitado. 

Elaboração das Recomendações e Conclusão do projeto. 

 

Março / Abril – 2008 

Organização das referências bibliográficas . 

Leitura geral do Projeto de Pesquisa. 

 

Maio – 2008 

Elaboração do resumo do projeto para a publicação no caderno de vigilância – 

COVISA. 
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9.2.  Anexo 2 –  Supervisão em vigilância à Saúde - SUVIS - PENHA 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

PESQUISA : A INTERFACE DAS DOENÇAS CRÔNICAS E A PRÁTICA DO LIAN GONG 

 

Objetivo da pesquisa:  

Avaliar a prática de Lian Gong nos serviços de saúde como política pública de 

promoção da  saúde. 

Procedimentos: 

Se você aceitar participar ,responderá a um questionário sobre o Lian Gong,que leva 

em torno de 15 minutos para ser respondido e participará de um grupo que será 

realizado em ____________,no/a_______________________________ ,com 

duração de 1hora e meia  com a população dos usuários praticantes de Lian Gong 

da unidade _________________________ ,da Supervisão Técnica de Saúde Penha. 

A participação não será obrigatória e a desistência, a qualquer momento, em nada 

interferirá na assistência recebida. 

Será mantido o anonimato dos entrevistados e a confidencialidade das informações. 

Os pesquisadores se comprometem a esclarecer todas as dúvidas acerca da 

pesquisa, assim como divulgar os resultados para a comunidade pesquisada após o 

término da mesma.  

Os pesquisados não serão nomeados nem identificados. 

Qualquer questão,dúvida,esclarecimento ou reclamação sobre os aspectos éticos 

dessa pesquisa,favor entrar em contato com:Comitê de Ética em Pesquisas da 

Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo-Rua General Jardim,36-2° andar-

Fone:3218-4043 –e-mail: smscep@prefeitura.sp.gov.br. 

Declaro que após ter sido convenientemente esclarecida/o pelo pesquisadora, Eu, 

__________________________________________________, consinto em 

participar desta pesquisa. 

São Paulo,         de                                                 de 2007. 

Assinatura da pesquisadora _________________________________________ 

Assinatura do pesquisado/a _________________________________________ 

 

Maiores informações: SUVIS-Penha :Rua Candapuí,492 – telefone: 6091-1577 
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9.3.  Anexo 3 - Questionário 

 

1. Unidade: _________________________________  Data :  _____/_____/_____ 

 

2. Nome  : ___________________________________________________________ 

 

3. Há quanto tempo pratica Lian Gong:    _______anos _______meses _____dias 

 

4. Freqüência:  _________   vez (es) / semana. 

 

5. Data de Nascimento:   _____/_____/_____      

 

6. Idade:  ____ anos     

 

7. Sexo:     (  ) Masc.  (  ) Fem. 

   

8. Endereço: _____________________________________________ Nº:  _______ 

 

9. Bairro: _________________________________________ 

 

10. Fone:  _____________________ 

 

11. Profissão: ________________________      Aposentado:      (  ) Sim   (  ) Não               

 

12. Estado Civil:   (  ) Solteiro      (  ) Casado  

                       (  ) Viúvo         (  ) Divorciado 

                      (  ) Separado  (  ) Outros ______________________ 

                                                           

13.Com quem você  vive no momento :______________________________ 

 

14. Número de filhos: __________________ 

 

15. Etnia:     Qual  a sua cor ? 

 (  ) Branca   (  ) Negra     (  ) Parda   (  ) Amarela   (  ) Indígena  (  ) Ignorada 
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16. Escolaridade:  a- Nenhuma  (  ) 

                              b- Ensino Fundamental      2A- (  ) Incompleto, a té _____ série 

                                                                         2B- (  ) Completo 

                              c- Ensino Médio                 3A- (  ) Incompleto, até _____ série 

                                                                         3B- (  ) Completo 

                              d- Ensino Superior             4A- (  ) Incompleto, até _____ série 

                                                                         4B- (  ) Completo 

 

17. Procura pelo serviço foi: (  ) Espontânea         

                                              (  ) Por indicação: (  ) Médico   

                                                                            (  ) Enfermeiro    

                                                                            (  ) Outros____________________ 

 

18. O profissional que fez a indicação trabalha em: 

       (  )  Unidade Básica de Saúde (UBS) 

       (  ) Programa de Saúde da Família (PSF) 

       (  ) Particular/Convênio 

       (  ) Outro_______________________________________________________  

 

19. Motivo da escolha por esta prática : _________________________________  

 

20. Hipertenso:   (  ) Sim           (  ) Não 

Diagnosticado   há _______ anos ______ meses ______dias  

Seqüelas :     (  )   Sim    Qual ____________________________                            

                      (  )   Não 

 

21. Diabético :      (  ) Sim     (  )  Não 

Diagnosticado há _______ anos ______ meses ______dias   

(   )  Tipo I 

(   )  Tipo II 

(   )  Insulino dependente 

Seqüelas:      (  )   Sim    Qual ____________________________                           

                      (  )   Não  

 



 

 68 

 

22. Antecedentes familiares  - (   )   Mãe   é     (  ) Hipertensa     (  ) Diabética 

                                                 (   )   Pai     é      (  ) Hipertenso     (  ) Diabético 

                                      (   )   Irmãos são:        Hipertensos   (  ) Sim   (  ) Não 

                                                                          Diabéticos     (  ) Sim   (  ) Não 

                                                 (  )   Mãe falecida,  causa: _____________________ 

                                                 (  )   Pai falecido,  causa:_____________________ 

                                          

23. Você tem alguma(s) doença(s) mais frequente(s)?  (   ) Sim           (   ) Não 

 Qual ? _________________________________________________________ 

 

24. Sente dores:  (  )   Ossos           Qual? _______________________________ 

                             (  )  Músculos       Qual? _______________________________ 

                             (  )  Articulações    Qual?  _______________________________ 

Faz acompanhamento:     (  ) Sim    (  ) Não 

 

25. Faz algum tipo de dieta alimentar: (  ) Sim        (  ) Triglicérides     (  ) Hipossódica 

   (  ) Colesterol         (  ) Gastrite 

   (  ) Diabetes           (  ) Ácido úrico 

(  ) Não                                      (  ) Outros 

 

26. Fez consulta nos últimos 6 meses: (  ) Sim    (  ) Não 

Qual o motivo: ______________________________________________________ 

 

27. Com que periodicidade vai ao médico? _______________________________ 

 

28. Tem costume de consumir:     (  ) cerveja 

                                                (  ) batidinha 

                                    (  ) aguardente/pinga 

                                    (  ) nenhuma 

                               (  ) outras __________________________ 

Se consome, quantas vezes por semana? _____________________________                                                
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29. Em relação ao fumo:        (  )   Nunca fumou 

    (  )   Ex-fumante ou fumante de charuto 

                                               (  )   Fuma       (  )  menos de 10 cigarros por dia 

                                                                       (  ) de 10 a 20 cigarros por dia 

                                                                       (  )  mais de 20 cigarros por dia 

 

30. Pratica outra atividade física além do Lian Gong    (  )  Sim    (  )  Não 

Qual:_________________________________ Freqüência: ____vezes / semana 

 

31. Tem alguma atividade de lazer?   (  )  Sim    (  )  Não 

Qual? ____________________________________________________________ 

 

32. Para você, o que é ter uma boa qualidade de vida? ____________________ 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 

                                                                                                                                     

 Responsável pelo preenchimento: ____________________________________  

 


