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BRASILEIROS,
SAÚDEDOSEXECUTIVOS
estÌessee baixa qüâÌidâde
d€ vida vêm impactando â
sâúde dos executivosbÍâsiÌeiros.E o que aponta levantamento da Omint, operâdoÌa de saúde,
que avaliou as condições de saúde
de 20 mil executivosno primeìÌo semestrede 2014. Dos 20 probÌemas
de sâúdemaiscomunsapresentados
nessapopuÌâçâoformada por pro6'6sionâisque vão da médiagerênciaà
altâ gestão,11 deÌessãoconsequências de üÌnâ vida estressâda,permeada por hábitos de vidâ não saudáveìs.
Pala o diretor médico da operadora, Câio Soâres,coordenador da
pesquisa,seo estressedasÌongasjoÌÌÌadasde tÌabaÌho vem contíibüindo
paÌa qüe haja um número considerável de erecutivosêom sintomas de
ânsiedade,depÌessão,insônia, enÌa
quecâ, âlém de tensões musculares
e problemasnâs costase pescoço,o
pouco€uidádocom a alimentaçâoe o
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Poucomenosda metadedosexecutivos
lf,4cacimado
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Omint,40%.
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"lsso
(>25l.
não slgnlficaque aindã
Íecomendadopelamedlclna
estejamobesos.O percent!aLdeobesosé de 18%.Masé
paÉ a
um slna de aleÍta.Essaspessoasestáo canìLnfìanoo
poderão
es
consequêncLes
sofrcf
obesldadee, se nãoagiÍem,
destadoença',explicaSoaÍes.
Os qLrercgÌstÉrampressãosuperiofa Ì40X90 somaraÍn6%
"Essequadropodeme horaÍÍnuitocom mldançasgÍacatvas na
fotlna.O ndivíduopfecsa equlibÉr se! tempoentrc o tÍaoallìo,
atvidadesfísicas,lazeÍe famí a. sso é essenciaparateÍ ânlafo
de mudai,aflma o médico.
A pesq!isaconstatoLrqle30,Ì3%los executvosestãotentando
enquantoque3970affmamestaÍ pensanco
se alimentaíÍneLhor,
paÍainclLrlr
atividade
moUvação
mLritono assuntoÍecentemente.A
estaf
físicana rotina,poÍém.é alndanìaioÍ 41%afirrnaÉm
êxerckiofísicoêm algLlmmomentodo d a,
tentendoinclLJlro
enqLanto42%estãopensandono assuntoEntreos funìantes,
apenas9% estátentandopaÉf,embora477oeffmafampensef
' ur onoàssu to -5sêeo p imellopàsso'.dil

sedentarjsmofazeÌn com que quatro
da' pnncipâis doençâscâusadoÌasde
malescârdíacosâpaÌeçâmno rânÌing
daschamadas'doenças
corporativaí':
hipeÌterÌsâo,diabetes,coÌesterol e o
excessode peso(4olugar no rânÌing).
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A respostâpaÌa o âtuâl quâdro dâ
1631%
saÍrdenâs empresâs
brasileirasé reflexo dos hábitosnão saudáveis.
'A
pesquisaindicaque 94,31%dosexecutivosâfirmarâmnão manter uma
t0%
alimentaçãoequiÌibÌada.
O índicede Pressão
elta
4,28%
sedentiiÌiosé de 41,72%,enquanro
Dornosbrâços/.nãos A,B%
que 33,0,1%
afirmarâmter um nível
DorcÍônica
nas
1,16%
de estresse
muito âlto.O númeÌode costes
tumanteqque era de 18%dessapo- Deprêssão
6,16%
pulaçàoem 2004,vem câindogÌadâ- Ìiroôi.lô
trvamente,ano apósano.Hoje,é de
GastdtecÍonica
3,5r4/.
11,46%,anâlisâSoares,que espera
Diâbetes
que os resuÌtadosda pesqulsapro
t,sya
movam uma reflexãopor parte das
Audlção
r,4%
empresas."Ìnvestir em prevençâo
deixoude ser süpérfluopârêse tor
, a,2yo
naÌ peçâtundaÌnentaÌnâ gestâodâ Osteopoíose
saúdedoscolaborâdoÌes",
âfrrmâ.
A Ìâzão é simpÌesiquanto 1nâisse trâta apenasde uÌna questâode custo
eslimularâprevençâo
e â substituiçâo ou de aumentara produtiüdade. Prede hábitosnão salrdáveis
por hábitos ocupâr-se
comasâúdede seuspÌoiìssaud.í\reis,
menorseráo cusrodo pla- sionâisnão dei\â de seruma forma de
no de saírdeparââ-sempresâs."Não se reconhecimento',
conclui.
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