
 

 

PROJETO DESAFIO SAÚDE 2018 

 

1. Objetivo 
 

O Projeto Desafio Saúde tem como objetivo sensibilizar as mulheres sobre a importância do 

acompanhamento multiprofissional para um emagrecimento saudável. Através do Projeto serão 

promovidas ações de conscientização a respeito da importância da reeducação alimentar e a 

manutenção de bons hábitos alimentares, bem como sobre a necessidade da prática do exercício físico 

para a promoção da saúde. Sendo assim, o projeto objetiva também a promoção do bem estar físico e 

emocional das participantes. 

 
2. Da Comissão Organizadora 

 
Todo processo de seleção, inscrição, avaliação e desenvolvimento do Projeto, será coordenado 

pela Comissão Organizadora, a qual será responsável por todas as questões pertinentes ao mesmo. 

Essa comissão terá como representantes a Diretora do Departamento de Saúde, Sra. Giovana Aspir 

Abegg, o Diretor do Departamento de Esporte e Lazer, Sr. Guilherme Gabriel Casagrande, Sra. Márcia 

Luiza Cavasan Borges, Sra. Larissa Payano Fioravanço, Sra. Daiana Bagattini, Sra. Rosangela Magalhães 

Silveira e Srta. Larissa Jasko. 

 
3. Das inscrições 

 
As candidatas ao Desafio deverão realizar sua inscrição através da ficha que ficará disponível 

no período de 16 a 27 de julho de 2018, a qual deverá ser retirada e posteriormente devolvida, na 

recepção do Centro Municipal de Saúde, em horário de expediente. 

As candidatas deverão obrigatoriamente preencher aos requisitos para a seleção, os quais 

estarão descritos abaixo. 

 
4. Dos requisitos para inscrição 

 
Para realizar a inscrição, a candidata deverá estar ciente de sua disponibilidade para 

comparecer às consultas e avaliações, que ocorrerão durante o horário de expediente do Centro 

Municipal de Saúde. Deverá estar também disponível para participar dos treinos que ocorrerão três 

vezes na semana, nos seguintes horários: segunda-feira às 18h30min, terça-feira às 18h30min e 

quinta-feira às 19h45min. 

Quanto a idade, fica determinado que poderão participar, mulheres, com faixa etária entre 20 e 

45 anos de idade e que não tenham participado da edição anterior. Em relação à saúde da mulher, é 

importante que a candidata não esteja amamentando criança menor de seis meses de idade, não 

tenha intenção de engravidar no período de realização do Projeto e apresente um estado nutricional 

de sobrepeso ou obesidade. Na ficha de inscrição constará espaço para preenchimento de peso e 

altura com orientação para o cálculo do Índice de Massa Corporal e classificação do estado 

nutricional. 

A participante terá sua imagem veiculada no Projeto, portanto deverá assinar uma Autorização 

de Uso de Imagem. No início das ações, as participantes serão fotografadas para que haja o registro da 

imagem corporal e ao final do Projeto todas serão novamente fotografadas para que seja feita a 

comparação. 



 

5. Da seleção 

 
A seleção será feita através de sorteio pela Comissão Organizadora, no dia 30 de julho e o 

resultado será divulgado na rede social do Projeto e por contato telefônico. 

Serão sorteadas 10 candidatas e suas fichas de inscrição serão avaliadas pela Comissão 

Organizadora, caso haja impossibilidade de participar do desafio, será realizado um novo sorteio para 

o preenchimento da vaga. 

 
6. Do projeto 

 
 Primeiramente as participantes passarão por avaliação médica com o Dr. Gilmar Abegg, 

onde serão solicitados alguns exames básicos; 

 Posterior à avaliação médica, as participantes serão avaliadas pela nutricionista Larissa 

Payano Fioravanço, que fará a avaliação nutricional e antropométrica e iniciará as 

orientações para modificação do hábito alimentar; 

 Paralelamente ao início dos cuidados com a alimentação, será iniciada a rotina de treinos 

com a educadora física Daiana Bagattini; 

 As participantes deverão ainda passar por avaliação psicológica com a psicóloga Rosangela 

Magalhães Silveira; 

 O projeto iniciará efetivamente no dia 13 de agosto de 2018 e terá duração de 60 dias. 

Durante esse período as participantes deverão estar comprometidas e apresentar 100% de 

participação; 

 No decorrer dos 60 dias, as participantes passarão por três avaliações nutricionais e outras 

avaliações psicológicas, se necessário; 

 Após os 60 dias as participantes passarão novamente por avaliação médica e por avaliação 

nutricional final; 

 O encerramento do Projeto será realizado no final do mês de outubro, com data a ser 

definida; 

 Por se tratar de um desafio, a participante deverá dedicar-se ao máximo para atingir um 

bom resultado. A participante que obtiver a maior redução de peso será premiada pela sua 

dedicação. 

 
7. Disposições finais 

 
É esperado que cada participante assuma o compromisso consigo mesma! O projeto 

oportuniza poucas vagas, portanto, não será permitida desistência após o início das atividades. 

Com determinação e força de vontade é possível conseguir ótimos resultados e inúmeros 

benefícios à saúde, portanto o comprometimento de cada uma é essencial! 

 

 

 

 
 

Assinatura da candidata 

Li e concordo com as condições colocadas acima. 



 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 

 
Nome Completo: 

Data de Nascimento: 

Telefone residencial: 

Celular: Telefone comercial: 

Endereço residencial: 

Idade: 

Data de Nascimento: 

CPF: 

RG: 

Ocupação profissional – Cargo/Empresa: 

 
Como está sua saúde? 

 

 

Você possui algum problema de saúde? ( ) Sim -Qual?  ( ) Não  

Você toma algum medicamento de uso contínuo? ( ) Sim -Qual?   ( ) Não 

 

Você já fez dieta acompanhada por nutricionista? ( ) Sim -Atingiu seu objetivo? Por quê?                        

( ) Não 

 

Você tem algum cuidado especial com sua alimentação? ( ) Sim -Cite alguns:   ( ) Não  

 

Você pratica algum exercício físico? ( ) Sim - Cite qual e a frequência    ( ) Não  

 

O que você espera desse programa? ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Qual seu peso atual?__________ 

E sua altura? _____________ 

 

Para o cálculo do Índice de Massa Corporal, utilize a seguinte equação: 

 

IMC: Peso      

         Altura2 

 

Classificação do Estado Nutricional:  

 

IMC Classificação 

< 18,5 Magreza 

18,5 a 25 Adequado 

25 a 30 Sobrepeso 

30 a 35 Obesidade grau I 

35 a 40 Obesidade grau II 

40 a 45 Obesidade grau III 

  

 

Resultado do IMC: ____________________ 

 

Estou ciente dos horários das consultas, avaliações e treinos, e me coloco a disposição para seguir o 

cronograma proposto: ( ) sim ( ) não 

Declaro estar em dia com as condições relacionadas á período de amamentação e gestação descritas 

nos requisitos para inscrição ( ) sim ( ) não 

 

________________________________________________________ 
Assinatura da Candidata 


